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■ New York. — Gelžkelių tar
nautojai reikalauja 12 nuošim
čių algų padidinimo ir jų rei- 

.sw skalavimas pavesta valdžios tai
kymo tarybai išspręsti.
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Meksikoje...................... 2.50
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Todėl formaliai niekas 
nekliudo vyriausybei bent ka
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Angliakasiai gatavi streikui. 
Minkštos anglies kasyklų sri
tyje dalykai krypsta į krizį. 
Pasibaigus sutarčiai Kovo 31 
d., laukiama naujo streiko, ir 

^kbi pusės — angliakasiai ir ka
syklų operatoriai — prie to pa- 
sSSagę. Vieni nori numažinti 
algas, kiti nori senų algų.

Haverhill, Mass. — Celuloi- 
do dirbtuvėj užsidegus celuloi- 
dui ir eksplodavus užmušta vie- 

"^BMarbininkas ir viena mote
ris išmesta per duris sprogimo 
spėkos. Septyni kiti sužeista.

FT ^SrUaije' °'— dišfrikte dirba 
los pilnai arba

Youngstown, O. Geležies 
ir plieno industrijoj angliaka
sių streiko šešėlis daro didelę 
įtaką. Liejyklos stengiasi su
sikrauti anglies rezervą kad ki
lus streikui nereikėtų sulaikyt 
darbus geležinėse.

Loraih, O. >— National Tube 
Co. šioj savaitėj pradeda4 dirb
ti 93 nuoš. normalio, aukščiau
sia negu dirbo bėgyj keleto pa
starų mėnesių.

Akron, O. — Gumo išdirbys- 
tės skelbia kad šią savaitę pra
dės didinti savo produkciją, ap- 
sireiškiant 
mui biznio.

Fostoria, O. — Dvi dirbtuvės 
Electric Auto-Lite kampanijos 
per Vasario mėnesį padarė ne
paprastą rekordą savo produk
cijoj. Dabar ten dirba 750 vy
rų ir moterų. Balandžio mėne
sį dirbančių skaičius bus padi
dintas dar ant 50 nuoš. '

Havana, Kuba. — Ugniage
siai negaudami užmokesnio už 
kelis mėnesius atsisakė dirbti, 
ir kilus gaisrui laivų priestotėj 
Matanzas mieste padaryta nuo
stolių už milijoną dolarių.

Woonsocket, R. I. — Globe 
audinyčia tapo uždaryta. Už
daryti prireikė kada darbinin
kai pradėjo mesti darbus del ei 
piketų atkalbinėjimo, kuomet 
vieni išėjo streikan, o buvo pa
imti streiklaužiai dirbti.

Viena nelaimė ne nelaimė. 
Cwm, Valijoj, kur pereitą sa
vaitę kasyklos eksplozijoj už
mušta 50 darbininkų, laidojant 
nukentėjusius, busui nuvirtus 
nuo kelio užmušta du važiavu

sieji į laidotuves.
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Begydydama Nunuodijo 
Vyrą

Tokio, Kovo 8 d. — Osaka ir 
Kobe buvo centras baisaus že
mės drebėjimo kuris sukrato vi
są Japoniją nuo Nikko iki ši- 
moneseki ir šiaurėn visu Japo
nišku pajūriu, šioje nelaimėje 
žuvo suvirš 2,000 žmonių ir su
žeista nežinomi tūkstančiai.

Osakoj sugriuvo keturi fab
rikai ir daugybė namų. Sugriu
vus teatrui užgriūta daug vai
kų ir moterų, kurie išimta sun- 
kiai sužeisti.

Drebėjimai buvo tokie dide
li kad Osakoj ir Kobe sustojo 
laikrodžiai, šviesos abiejuose 
miestuose užgeso ir puolančios 
nuo stogų plytos ir stoginės 
užgavo gatve einančius.

Uostuose, kuomet pasąžieriai 
ėjo į laivus, nuo drebėjimo nu
virto laivų lentos ir daug žmo
nių sukrito j vandenį, kel' pr»-. 
gėrė.

Jurų vandens užsiliejimai ant 
krantų nešė savo baisius nuos
tolius.

Miesteliai Kaetsu, Yamada ir 
Iwataki netoli miesto Miyasu 
sako visai sunaikinti. Nuosto
liai visose plačiose apielinkėse 
padaryta baisus.

Ilgiausias ir aukščiausias til
tas tolimuose rytuose, Ameru- 
bei tiltas, liko tik griuvėsiai ir 
sutraukyta gelžkelių susisieki 
mas su jurų distriktu.

Per visą Japoniją žmonės per 
naktį išbuvo lauke, bijodami ei
ti į budinkus, nes tankus sudre- 
bėjimai laikė juos baimėje.

šimtai vyrų, moterų ir vaikų, 
mažai kuo apsidengę ir basi, 
klampoja po sniegus neturėda
mi kur pasidėti ir kuo apsiden
gti. " .

Dayton, Ohio. — Elizabeth 
Foltz, 39 metų amžiaus, iš Fin
dlay, kur ji tapo areštuota, pri
sipažino nunuodinus 
Carter, 45 m., 
atgal, norėdama 
girtuokliavimo, 
sirašė po savo 
tapo apkaltinta

Charles 
kelios savaitės 
išgydyt jį nuo 
Kaip tik ji pa- 
išsipažinimu ji 
žmogžudystėje.

Kirs Bolševikams Gal
vas

Pekinas. — Chinų kariume- 
nė sulaikė Rusų bolševikų lai
vą su keliais Maskvos agitato
riais, patarėjais Kąntoniečių 
sovietų vadų, kuriems pasiryžo 
nukirsti galvas, už sėjimą bol
ševikiškos propagandos-

Europa Kurstosi prieš 
Sovietų Rusiją

Geneva. — Europa, po vado
vyste Anglijos, pradeda rodyti 
sovietų. Rusijai dantis. Tas la
biau pradėjo rodytis kada Ita
lija formaliai užtvirtino Ruma- 
nijos prisijungimą Beserabijos, 
kuri seniau prigulėjo Rusijai.

Sakoma kad Anglija pakurs
tė Italiją prie to užtvirtinimo.

Eina kalbos kad Anglija no
ri įtraukti ir Vokietiją į tarpą 
tų valstybių kurios sudarytų 
bendrą frontą prieš Rusiją.

500 ŽUVO NUO AUD
ROS MADAGAS

KARE

Nikaragua Jieško Karo 
Paskolos Amerikoje
Managua, Nikaragua. — Pa

plito kalbos kad prezidentas 
Diaz veda derybas su New 
Yorko bankais gavimui $700,- 
000 kariškos paskolos.

Diaz buvo pasiūlęs liberalų 
vadui, generolui Moncada, tai
kytis ir paliauti naminį karą, 
bet tas atsisakė, todėl konser- 
vativiai vėl ėmėsi pulti juos ir 
nori kariaut iki galo.

Dar 1,400 Suv. Valstijų kar
eivių su kulkosvaidžiais ir len
gva artilerija pasiųsti į Mana
gua.

%,

Nubaustas orinis butlegeris. 
Detroit. — Butlegeriai veikia ir 
oru, bet ir ten juos sugauna. 
Vienas butlegeris nubaustas 
$1,000 už gabenimą degtinės 
orlaiviu.

Canton, Ohio. — Louis Ma
zer prisipažino kad jis, o ne 
Ben Rudner, buvo tas kuris už
mokėjo redaktoriaus Mellett 
nužudytojui.

Kada redaktorius Mellett ne
liovė užpuldinėjęs Mazer’o ir 
kitų butlėgerių, Rudner supa
žindino su Mazeru savo seną 
pažįstamą iš Atlanta kalėjimo, 
kaipo tinkamą “pamokyti” 
daktorių. Tai buvo Pat 
Dermott.

Rudner nežinojo kad čia 
rėš būti žmogžudystė, net 

■ turėjo minties apie tai. 
i Kuomet jis išgirdo kad Mel

lett buvo nužudytas Liepos 16 
d. vidurnaktį, Rudner nusisku
bino iš Massillon į Cantoną, žiū
rėdamas Mazer’o, bet jo nera
do, tada gryžo atgal.

Vakare tą pat dieną vėl su- 
gryžo į Cantoną jr užtiko Ma- 
zer’ą restaurante. Ten jo pa
klausė: “Ar Rudis (reiškia Mc
Dermott) tą padarė?”

“Aš manau kad padarė”, at
sakė Mazer.

Rudner barėsi ir kolioja Ma- 
zerą. Paskui jis išėjo, pasaky
damas jog stengsis išgabenti 
McDerm&ttą iši miesto. , 

McDermott nuėjęs pas Maze- 
r’ą paklausė kas jam užmokės. 
Mazer davė jam $200 ir auto
mobiliu išvežė 
slėpti.

McDermott 
nuteisti visam 
žmogžudystę, 
sinėta ant kieki, teisingas yra 
Mazer’o pasakojimas.

Mirdama Mergaite Išda
vė Savo Niekadėją

Medina, Ohio. — Nuo neži
nomos priežasties apsirgo jau
na 13 metų amžiaus mergaitė 
iš Lodi miestelio. Jai padary- 
dėjo tyrinėjimas ir 
ta operacija ir ji mirė. Mirda
ma mergaitė įtarė vieną 27 me
tų vyrą, kuris prie jos' lysdavo 
ir tūlas laikas atgal buvo ją 
užpuolęs ir išgėdinęs. Vėliau 
ji jam pasakė apie savo padėtį 
ir jis atnešęs kokias tai piles

Londonas. — Gauta bevieli- 
niu telegrafu žinių kad Tama- 
tave uostas, svarbiausias Ma
dagaskaro saloj, tapo visiškai 
audros sunaikintas ir žuvo 500 
žmonių, 
ta mažesni laivai, o ant krantų i tai nušausiąs. Ji apsirgo Gruo- 
išrodė kaip milžio dideliu grėb-jdžio mėnesį ir buvo nesenai pa
lių pergrėbta — viskas išvers-'imta į ligonbutį. Jai ten pa- 
ta ir sugriauta. daryta operacija ir ji mirė.

__________________ Policija jieško to įtarto vyr
Užmušė 20 Musulmanų ir užves by!ą kaipo prieš žmog’

---------  žudį.
Kalkutta, Indija. — Kaime | 

Ponabalia apvaikščiojant Indu-' 
su religišką šventę, kilo riaušės 
tarp Indų ir Musulmanų ir 20 
pastarųjų užmušta bei kelios 
dešimtįs sužeista. Musulmanai 
žuvo daugiausia nuo policijos 
kulkų kuomet nenorėjo paklau
syti ir susivaldyti. Musulma
nai puolėsi suardyti Indų pro
cesiją.

PRADINGO KALĖJI
MO VIRŠININKO 

MOTERIS

Chillicothe, O. — Netikėtai 
■ pradingo jauna 24 metų mote
ris, žmona Suv. Valstijų patai
sos namų sargybinio. Spėjama 
kad ji bus pagrobta keno nors 
iš keršto. Policija jieško dvie
jų buvusių toj įstaigoj kalinių 
ir mano patirti ką nors iš jų.

Sugryžęs į namus vyras ra
do tą dieną namus betvarkėje, 
lyg ten butų buvus kova. Jos 
drapanos ir brangmenįs rasta 
nepaliestos.

Vyras pasakojo kad pereitą 
rudenį vienas iš tų dviejų j ieš
komų -vyrų dirbdamas jų na
muose prie aptaisymo kėsinosi 
užpulti moterį, bet ji atmušė. 
Tada jis pagrasinęs “atsilygin
ti”- £

Gręsia Skilimas Santi- 
kių su Meksika

Washington. — Kaip rodos 
tai skilimas santikių tarp Mek
sikos ir Suv. Valstijų neišven
giamas jeigu Calles valdžia ne
sutiks duoti Amerikai didelių 
koncesijų kaip reikalaujama. 
Suv. Valstijos galutinai pasiry
žę perbraukti ryšius ,Meksį?i 
ka. Valdininikai užginčija jog 
butų kokia nors mintis apie ka
rą ir sako jog- nuėmimas drau
dimo gabenti į Meksiką karo 
ginklus butų paskutinė prie
monė. Ginklai dabar draudžia
ma į Meksiką gabenti.

Meksikos ambasadorius į .Su
vienytas Valstijas turėjo pasi
šalinti iš Washingtono.

BLOGI LAIKAI KUNI
GAMS - VESTUVĖS 

ŽADA PRANYKT

29 Milijonai Dolarių ant. 
Kelių Rengimo

Chicagoj vienas psichologas, 
Dr. Watson, kalbėdamas pasa
kė kad vestuvių apeigose turi 
įvykti kokia nors žymi permai
na, nes kitaip už penkių dešim
tų metų tokio dalyko kaip ves
tuvės visai nebus.

“Vestuvių paslaptingumas li
ko suardytas. Reikia naujos 
rūšies etikos paremtos ant mo
ksliško ištyrimo žmonių apsi
ėjimų kaipo paprastesnio jung
tuvių sutaikymo”, sako jis.

Dr. Kirkpatrick, prezidentas 
Massachusetts Valstijos moky
tojų kolegijos, sako kad tėvų 
vengimas išsikalbėti su 
lytiniuose klausimuose 
džiausią priežastis visų 
gumų tėvams kada kas 
kais atsitinka.

Ohio valstija praleido $29,- užpuolus vieno Amerikono 
275,891 ant naujų kelių staty
mo ir senų taisymo per 1916 m. 
Už tuos pinigus nutiesta virš 
500 mylių naujų kelių, pabaig
ta 33 nauji tiltai ir pataisyta 
daug kitų senų kelių.

Valstija pati išleido $19,584,- 
992, įskaitant ir gautus iš val
džios tam tikslui, o $9,690,899 
pridėjo apskričiai.

VALSTIEČIAI LIAUDININKAI PRIEŠINGI 
PALEDIMUI SEIMO

Nori tik kad butų Pakeista Ministerių Kabineto 
Sąstatas — ir gal but Patįs Eitų į Valdžią.

Kaunas. — Opiausiu musų 
vidaus politikos klausimu ku
riuo yra šiandien susirupinus 
plati visuomenė yra klausimas 
ką padarys valdančios partijos 
su dabartiniu Seimu.

Iš to kad Seimas iki šiol nėra 
sušauktas daug kas daro išva- 

I dų kad Seimas bus paleistas. 
Tokia išvada pradeda rodytis 
ypatingai tikra paskelbus tau
tininkų 
taktikos 
liucijose 
kalauja 
mą sakydami kad “1926 metų 
Gruodžio 17 dienos įvykių iškel
tiems uždaviniams įvykinti su 
šiuo Seimu bendradarbiavimas 
nėra galimas.”

Vyriausybė dar tyli
Vyriausybė šiuo klausimu 

dar nėra išsireiškus. Tačiau 
išanksto reikia pasakyti kad 
vyriausybė, asmenyje ministe- 
rio pirmininko, iškilmingai pa
sižadėjus saugoti Lietuvos De
mokratinės Respublikos kon
stituciją, paleisdama Seimą ne-! 
gali'remtis tautininkų pasitari-f 
mo argumentais statančiais' 
Viskam kertėje Gruodžio 17 d. į 
įvykių iškeltlis uždavinius. Vy-I 
riausybę sudaro ne vieni tauti- j 
ninkai, o iš kitos pusės Seimo 
paleidimas yra tiek 
musų vidaus gyvenime politi
nis žygis kad vyriausybė gali 
tai daryti tik gerai apgalvojus 
visus “už” ir “prieš”.

Teisybė, musų konstitucija 
nepašako kokiais atsitikimais 
Seimas gali būti paleistas. Kon
stitucijos paragrafe 52 tik pa
sakyta kad “Respublikos Prezi
dentas turi teisę paleisti Sei
mą”.

Teisybė, šiandien vyriausybė 
neturi Seime reikalingos dau
gumos. Bet čia kaltas ne Sei
mas o valdančios partijos, ku
rios nei pirštu' nepajudino kad 
šią daugumą sudarytų. Negi 
galima laikyti parliamentari- 
niais tautininkų pasitarimo žy
gius padarytus lyg tyčia atbai
dymui nuo koalicijos visas Sei
mo demokratines grupes?

Tokį pasiūlymą kiekviena 
[partija gali palaikyti tik pasi
tyčiojimu iš parliamentarizmo. 
Ir ne tokiu keliu parliamenta- 
riniuose kraštuose yra sudaro
ma dauguma reikalinga vyriau
sybei paremti. Tokiu keliu ne 
tik šiame Seime, bet ir jokia
me, jei tik jis bus demokrati
niais pagrindais išrinktas, tau
tininkai negali ir tikėtis rasti 
pritariančią sau daugumą.

O nepamėginę susitarti tau-; 
tininkai 
tvirtinti 
bartiniu 

Todėl
rimto pagiSndo Seimui paleisti 
nėra.

Be to, Gruodžio 17 d. iškeltų 
uždavinių Vykintojai neturėtų 

I užmiršti ir to kad visokiame 
I atsitikime Seimo paleidimas 
yra apeliavimas į tautos teis-J 
ma. Paleisdamas Seimą viefo-' 

svarbus . . . , . ”, ,.;je pakeitimo ministerių kabinę-'. • ' '.v • 
to valstybės galva paveda pa-- 
čiai tautai spręsti ar teisingai' 
įvertino vyriausybė tas aplin
kybes kurios privertė nutrauk
ti Seimo atstovų įgaliojimus.' 
Tat kokioj padėtyj atsidurtų; 
vyriausybė jeigu kraštas savo 

[balsavimu jos žygius įvertintų 
neigiamai ? “L. Ž.J’

Lenkai paseka Ameriką.
ponai Lenkai nori būti mand- 

pradėjo 
ir jau 
miršta 
savaitę

Ar paleidimas reikalinga?
Tačiau savaimi yra aišku 

kad praktikoje, nors konstitu
cijoje ir nėra nurodyta tos są
lygos kurios leistų Seimą pa
leisti, paleidimui yra reikalin
ga tam tikras pagrindas parei
nantis iš 
padėties, 
stitucinių 
valstybės
pasinaudoti savo teise paleisti 
parliamentą kada parliamento 
veikimas neatatinka gyventojų 
nuotaikai, kada del tam tikrų 
įvykių krašte pasikeičia gyven
tojų pažiūros į valstybės rei
kalus arba kada paaiškėja kad 
vyriausybė negali surinkti par- 
liamente reikalingos bendradar
biavimui daugumos.

Ar galima pasiremti bent 
yiena nurodytų priežasčių Lie
tuvoje ? Tautininkai tvirtina 
kad po Gruodžio 17 d. pervers
mų ir gyventojų pažiūros 
pasikeitusios, ir užtektinai 
aiškėję kad vyriausybei su 
bartiniu Seiųiu, nepakeliui.

PASITENKINIMAS 
“DIRVA”

Mylimas “Dirvos” 
riau! Pranešu kad 
pradėjau gauti. Mes 
apielinkės pažangus žmonės iš
reiškiame Tamistai didelę pa
garbą už tai 'kad -Tamista taip 
nepadarėt kaip padarė kiti 
Amerikiečių laikraščiai ir už tą 
jie dabar į Lietuvą neįleidžia
mi. Jeigu ne “Dirva” tai Lie
tuvoje nebūtume žinoję tiktai 
kaip juda Amerikiečiai perver-® 
smui įvykus.

Kaip “Dirvoj” buvo minėta 
apie apsilankymą Kaune Kap
suko ir Angariečio, tai yra ne
tikra žinia. Buvau šiomis die
nomis Kaune ir Kauno gyven
tojai ir net kunigai tam neti
kį.
. Lietuvoje padėtis ekonomi
niu atžvilgiu 'labai pablogėjo.

P. Kriukelis.
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NEW BRITAIN, Conn. plėsti jos veikimą. Kalbįnkit

skola ant namo ir nuošimtis 
reikia mokėt, pinigų nėra, tai 
vieną naktį su visais rakandais 
atsikraustė atgal į miestą, bet 
ir čia nelaimė, niekas namo ne
duoda, nes visas miestas ją pa-

L. N. Varpo D-jos Koncertas
Po ilgo tylėjomo, vietos Lie

tuviai vėl sulaukė dienos kurioj 
gavo progą palikti visus savo 
kasdieninius rupesnius namie ir 
susirinkę į svetainę palinksmin
ti savo sielas gražiomis daino
mis bei muzika. Tai buvo Va
sario 27 d., kurioj L. N. Varpo 
Draugija surengė koncertą.

Turiu pasakyti kad šį sykį 
L. N. Varpo choras puikiai at
sižymėjo ir sudainavo aštuonias 
dainas įvairių musų kompozito
rių, kuriomis publika buvo la
bai patenkinta. Už gerą sudsi* 
navimą garbė priklauso vedėjui 
P. Bružauskui.

Apart choro, dainavo solis
tai, A. Banys iš Philadelphijos, 
kuris sudainavo net vienuolika 
dainelių, Lietuviškų, Itališkų ir 
Rusiškų. A. Banys yra tikras 
artistiškas žmogus ir turi tvir
tą gražų baritono balsą. Pub
lika jį labai pamilo.

Antra buvo vietinė žvaigždu
tė, M^Blažauskaitė. Ji yra ge
rai žinoma ir mylima vietos 
dainininkė. Kur tik ji daly
vauja publika visada buna pa
tenkinta jos gražiu balseliu.

Trečia dainavo A. Pilveliutė 
iš New Haven, Conn. Ji yra 
dar jauna mergaitė, bet turi 
gražų balsą ir jei toliau lavin
sis galės būti gera dainininkė.

Ketvįjtas buvo smuikininkas, •-t-
jaunąs / Pilvelis,., kuris sesutei 
pianu pritariant, smuiku sugro
jo pora Šmotelių, „kas irgi ge
rai atrodė. /

Publikos buvo pilna svetainė 
ir visi skirstėsi labai patenkin
ti ir sakyte sako kad Varpie- 
čiai dirbtų ir daugiau duotų to
kių pramogų.

Tatgi kurie priklausot prie 
Varpo draugijos dėkit pastan
gas tvirtinti savo draugiją ir

Babies Love It
Nuo visą skirvio i-- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s
Syrup

daugiau merginų ir vaikinų, o 
už draugijos kulturiškus dar
bus bus jums garbė ant visa
dos. Prano Sunūs.

SHENANDOAH, PA.

Keletas žodžių iš šios Srities
Pas mus šiuo laiku darbai 

labai apmažėjo, kasyklos dirba 
po tris keturias dienas į savai
tę angliakasiai iš to labai nusi
minę, nes metai laiko atgal yie- 
na bedarbę buvo, o dabar vėl 
apsunkinti su darbais.

Pereitą pavasarį angliakasiai 
džiaugėsi kad turi sutartį ant 
penkių metų padarę su kompa
nijomis, tikėjo kad per penkis 
metus gaus gerai padirbti, pi
nigų pasidarys, bet dabar daly
kai kitaip pasirodė. Kaip gir
dėti, žmonelių yra ką dar nuo 
pereitų streikų skolas neišsimo
kėjo, o dabar vėl darbai eina 
prastai ir sunku pragyventi.

Pragyvenimo kaina gana au
kšta, ir dairykis į šonus.

Kaip girdėti, ir vasarą taip 
menkai darbai eis, nes jeigu 
žiemą nedirba kada anglių rei
kia tai vasarą dar mažiau teks 
jas kasti.

Nelaimė
Netoli nuo Shenandoahrio 14 

d. Vasario Reve Run kasykloj 
įlūžo iš viršaus vanduo ir už
darė išeigos kelią dešimčiai an
gliakasių. Sekančią dieną sep
tynis gyvus išgelbėjo, o tris 
vėliau rado uždususius. Vienas 
jų buvo Lietuvis, i Visi tris pne- 
laimingieji paėjo iš Girardvil- 
lės.

Gudruolė
Pas mus randasi tūla labai 

gudri moteris, pasimetus su sa
vo vyru. Gyvenimą ji turi ge
rą, nes prisišneka prie kitų vy
rų jei mato kuris turi gerai pi
nigų, ir išvilioja pinigus ir pa
sišalina. Taip pagyvenus kiek 
laiko nusipirko sau gražius na
mus. Bet matyt už namus ne 

, visus pinigus turėjo sumokėt, 
nes po jos tokio‘gyvenimo per 
tris metus visi vyrai atkando 
nuo jos dantis ir atsitolino. Ji 
pasijuto kad bus riestai, nes

žįsta, žmonės kad ir turėjo 
kas tuščią namą, bet jai neuž
leido, todėl turėjo susidėt savo 
rakandus į tvartą iki gaus vie
tą?/ Giliukis jai pasitaikė, rado 
tokį' karštagalvį kuris prie jos 
prikibo, tas pasižadėjo atmo- 
kėt jos skolas už namą, vienok 
nabagas pinigų nei cento netu
ri. Abu jie nusikraustė atgal 
į tą namą ir gyvens iki apsi
džiaugs, o kai reikės mokėt už 
namą tai gal prisieis abiem par
eit ir be rakandų.

Apgailavimas Basanavičiaus
Aš taipgi apgailauju Dr. Jo

no Basanavičiaus, savo pusbro
lio, kuris pasimirė Vasario 16 
d. Mudu esam brolių vaikai iš 
vieno kaimo, Oškabalių, Barti
ninkų parapijos.

Juozas Basanavičius.

Daiiiavo prie to M. Strums- 
kienė su F. Morkum.

J. O.’Sirvydas pasakė kalbą 
apie Dr. Basanavičių, prisimin
damas kad kaip rytoj jau bus 
pakastas mus tautos didis žmo-

sinta kad kalbės ir ’“Sandaros” 
redaktorius, bet jis nedavažia
vo. K. š.

gus, Dr. Jonas Basanavičius, 
Vilniuje.- Paprašė publiką at
sistoti minutei atidavimui pas
kutinės pagarbos musų patri- 
arkui.

Kalboje J. O. Sirvydas per
bėgo trumpais bruožais Lietu
vos istoriją, su kuo Lietuviai 
kovojo ir po kovos išliko gyvi. 
Prisiminė kad Amerikos Lietu
viai savotišku numatymu pakė-
lė bereikalo trukšmą delei per
versmo Kaune. Lietuva, sako, 
turi būti tik Lietuvių ir meke
no kiti, ir ji bus.

Publikos buvo virš 300, nors 
oras buvo labai netikęs.

Reikia tarti žodis Sandaros 1 
kuopai kad ji tokias gražias 
prakalbas surengė. Buvo gar-

BROOKLYN, N. Y.

Devynių Metų Neprigulmybės 
Sukaktuvių Minėjimas

Sausio 15 d. Sandariečiai su
rengę prakalbas labai sugadino 
žmonių ūpą. Bet štai dabar 
tie patįs Sandariečiai surengė 
Vasario 20 d. paminėjimą Lie
tuvos neprigulmybės ir šiomis 
prakalbomis padarė į publiką 
gerą įspūdį, žmonės suėjo tik 
Lietuviai, o ne partijų triubel- 
ninkai ir paminėjimą atliko 
kaip pridera.

Pirmininkavo J. Ambrazie
jus. Pirmiausia Operetės cho
ras sugiedojo Lietuvos Himną, 
po- to kalbėjo.P. .Bukšnaitis. Jis 
taip “fašistiškai” pasakė tiems 
kurie nori Lietuvą burliokams 
ar Lenkams atiduoti kad jie 
suprato gerai ką apie tokias iš
davystes mano tikri Lietuviai. 
P. Bukšnaitis trumpai bet aiš
kiai užtepė raudonukams, kurie 
taip ■ bjauriojo Lietuvą. “Mes 
visi žinom tokį paukštį”, sako 
Bukšnaitis, “kuris neperi savo 
vaikų, o kitiems atiduoda kiau
šinius išperėti. Tai gegutė. 
Nors ji gražiai kukuoja, bet ji 
yra negera, nes ji nepripažįsta 
motinystės. Antra tai kalė, ji 
vaikus kad ir turi bet labai 
greitai juos kandžioja ir veja 
nuo savęs.” Toliau pasakė kad

f T. M. D. REIKALAI
LAWRENCE, MASS.

Neprigulmybės šventė.
Vietos Lietuviai, iniciativa 

Sandaros 12 kuopos, Vasario 
20 dieną buvo surengę Lietuvos 
neprigulmybės sukaktuvių pa
minėjimą. Prie rengimo prisi
dėjo Motinos Dievo Aušros 
Vartų Draugija, šv. Laurino 
Draugija, Lietuvių Katalikų 
(neprigulminga) parapija, Lie
tuviu Ukėsų Klulbas, Lietuvos

NAUJA MINTIS Vienok, kalbant apie apšvietą 
reikia imti ją visapusiškia, o

T. M. D. organe, “Dirvoje”, 
buvo keletas sumanymų apie 
■leidžiamas knygas, kurios gali 
būti leidžiamos-spausdinartios 
Lietuvoje. Tačiau Lietuvai vėl 
pakliuvus' į katalikišką dikta
tūrą, dvasiški  ja varu verčia ti
krus Lietuvius prie senųjų dar
bų — slapto knygų gabenimo 
iš Prūsų ir jų platinimo viso
kiais budais Lietuvoje, kaip da

Sūnų Draugija, šv. Onos Drau
gija, Biturės Draugijėlė, A. L. 
Socialistų Sąjungos 61 kuopa ir 
A. L. D. L. D. 37 kuopa.

Susirinkime kalbėjo komuni
stas kalbėtojas ir kiti ir buvo 
rėkauta prieš dabartinę valdžią 
ir kalbėta apie jos “baisų tero
rizmą”. Kor.

BALTIMORE, MD., ŽINIOS

ne tik taikyt “prieš banditus”.
Kada kovojom prieš carizmą 

niekad nemanėm kad nusikra
tę caro gausim ant sprando ku
nigų jungą, prieš kurį dabar 
turim taip rustai rėkt.

Tada leidome liuesai malda
knyges, katekizmus kad tik 
žmonės skaitytų. Na ir nusi- 
skaitė iki paklusnumui kuni
gams.

BUS BALANDŽIO 17 DIENĄ.

Dabar yra laikas pasiųsti saviš
kiams Į Lietuvą keletą Litų dova
nų. Neužmirškit jų toje Pavasa
rio Šventėje.

"Dirvos” Ofisas atdaras vakarais 
iki 8 vai. Skersai gatvės 
priešais Lietuvišką salę.

6820 Superior Ave.

yra ir tarp musų tokių žmonių 
kurie nemyli savo motinos kuri 
juos auklėjo ir rūpinosi apie 
juos daug. Tai bolševikai, ku
rie yra gimę Lietuvoje ir ten 
turi savo tėvus, brolius ir kitus 
gimines' ir juos visaip šmeižia, 
niekina. Tokių kitaip negali
ma pavadint kitaip kaip šunie- 
nės vaikais.

Kaslink gegutės, Bukšnaitis 
prilygino tą: nors ji gražiai ku
kuoja bet iš jos jokios naudos 
nėra, nes ji viena vaisiaus ne
išduoda. Taip reikia suprasti’ 
ir bolševikus: jie gražiai ku
kuoja apie darbininkų gerovę, 
bet jie nieko gero apart blogo 
darbininkams nepadarė.

Paskui Operetės choras su
dainavo A. Vanagaičio “Maldą” 
pagerbimui kritusiems už Lie
tuvos laisvę. Buvusiems salėje 
bolševikėliamš buvo nesmagu, 
nes reikėjo stotis.

“Maldą” giedojo taip grau
dingai kad publikoj matėsi net 
ašaras šluostančių.

Choras ypač gražiai sudaina
vo Vanagaičio “Ei Pasuli, Mes 
be Vilnius Nenurimsim!”

Nepriguhnybės Šventė
Vasario 20 d., vietos Lietu

vių Taryba ir Katalikų Federa
cija bendrai surengė apvaikš- 
čiojimą devynių metų sukaktu
vių Lietuvos nepriklausomybės. 
Prakalbos atsibuvo šv. Alfonso 
parapijos salėje.

Pirmiausia, parapijos choras, 
visai publikai sustojus, sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus, po to kalbėjo Baltimorės 
miesto majoras ir Lietuvos at
stovas K. Bizauskas, kuris savo 
kalboje plačiai nupiešė ir a. a. 
Dr. J. Basanavičiaus nuopelnus 
Lietuvių tautai ir valstybei ir 
paprašė kad publika atsistoti} 
ir nulenkus galvą išreikštų pa
garbą nemirtinos atminties sa
vo tab tos gaivintojui, į)r. Ba
sanavičiui, ką publika ir pada
rė.

Po p. Bizausko, plačiai kal
bėjo Čeko-Slavų atstovas Ame
rikoje (pavardės nenugirdau). 
Toliau kalbėjo Kun. P. Mockus, 
kuris trumpai perbėgo Lietuvos 
istoriją, nurodydamas kad Lie
tuvos didžiunija, ir net pats ku
nigaikštis Vytautas, yra kalti 
pasidavimu Lenkiškai bajorijai 
ir kada Lietuvių tautą ir kalbą 
išlaikė tik Lietuvos liaudis gy
vendama po šiaudiniu stogu.

Sekantis kalbėjo Adv. V. F. 
Laukaitis, kuris kaipo čia au
gęs ir sunkiai kalbąs Lietuviš
kai negalėjo daug ką pasakyti. 
Trumpai pasidžiaugęs kad Lie
tuva yra laisva ir pasveikinęs 
Lietuvos atstovą, labai stebėjo
si kad prakalbose labai mažai 
dalyvauja čia augusio jaunimo, 
todėl gerokai pabarė tėvus kad 
jie nemokina savo vaikus mylė
ti ir gerbti savo tėvų šalį ir 
kalbą.

Ant galo kalbėjo Adv. Na
das Rastenis. Kiek palietęs 
Lietuvos istoriją, ilgiau apsisto
jo prie Dr. Basanavičiaus ir Dr. 
V. Kudirkos laikų ir gvildeno tą 
laikotarpį kuriame tie musų 
prakilnus vyrai dirbo tam tiks
lui kurį šiandien minime, kad 
musų tauta tapo nepriklauso
ma jau devyni metai, ir štai 
dabar persiskyrė su šiuo pa
sauliu musų tautos atgimimo 
tėvas Dr. J. Basanavičius.

Bankietas

Vakare tą dieną Lietuvių sa
lėj buvo puikus bankietas, su
rengtas bendromis jiegomis. 
Bankiete dalyvavo ir kalbėjo 
miesto majoro pavaduotojas ir 
keli kiti svetimtaučiai, vietiniai 
Lietuviai ir Lietuvos Atstovas.

Gerb. Bizauskas savo kalboje 
pasidžiaugė kad BaltimorieČiai 
duoda gerą pavyzdį visos Ame
rikos Lietuviams parodydami 
kad nors sykį ant metų moka ir 
gali pamiršti partijas, religijas 
ir patampa tik Lietuviais, tik
rais sunais ir dukterimis savo 
močiutės Lietuvos ir švenčia 
jos atgimimo šventę. Ant ga
lo gerb. Bizauskas atsišaukė į 
visus Lietuvius, tik ne komu
nistus, sakydamas: “Išsinerki- 
me iš partijinio kailio, išsiner- 
kime iš religijinio kailio ir nors 
sykį ant metų patapkime tik 
Lietuviais ir švęskime savo mo
tinos Lietuvos neprigulmybės 
šventę bendrai.”

Kaip prakalbos taip ir ban
kietas puikiai pavyko, nežiūrint 
kad buvo bjaurus oras ir dar 
bjauresnės komunistų ir socia
listų pastangos bendrą darbą 
suardyti. Komunistai parsi
traukė Pruseiką, kuris susiries
damas keikė tautininkų ir ka
talikų veikimą, o socialistai per 
“Keleivį” šaukėsi į draugijas 
sugriauti tą Tarybą už jos su
sidėjimą su katalikais. Vienok 
publikos dalyvavo virš 600 ir 
tuomi įrodė kad priešų judošiš- 
ka išdavystė tuščia, Lietuvos 
išgamų niekas neklauso ir ne
pripažįsta jiems vietos -Lietu
vių tarpe. Patriotas.

Margos žinutės
Vasario 26 d. naktį policija 

puolė Lietuvių Demokratų Klu
bą ant Washington Blvd, ir 
užtiko 28 ypatas besidarbuo
jant, vienus prie kazyrų, ki
tus prie kaulukų, o dar kitus 
prie baro troškulį gesinant, ir 
visus penkiais policijos veži
mais nusivežė, o ant rytojaus 
teisėjas pridėjo visiems negra- 
do po $2.45 ir paliepė mesti tą 
amatą, o jeigu neklausys tai 
bus blogiau.

Vasario 27 d. D. L. K. Keis
tučio Draugija turėjo surengus 
šaunią vakarienę, kurioj svečių 
dalyvavo apie 800. šeši šimtai 
svečių per tris pamainas sėdo 
prie stalų, o ketvirtai eilei šim
tui kuriems jau nepriteko val
gių grąžinta įžangos pinigai. 
Po vakarienei tęsėsi balius iki 
2 vai. naktį. Baliun dar suėjo 
100 ypatų.

Kovo 1 d. Ignas Bučis užvedė 
bylą prieš savo pačios meiluži, 
Anglą, reikalaudamas $50,000 
atlyginimo už suardymą jo šei
myninio gyvenimo keli metai 
atgal. Bučio advokatas yra N. 
Rastenis, Lietuvis. Tas Pats.

ryta iki 1905 metų.
TMD. išleido daug. stambių 

ir gerų knygų, ir dabar prieš 
tą valdžią Tėvynės Mylėtojų 
draugija turi reaguoti visomis 
jiegomis — leidžiant knygas 
liberališkai klasiško turinio, 
kas mėnuo nors po vieną, bent 
32 iki 48 puslapių, mažo for
mato, kurios tai knygelės liuo- 
suotų liaudies protą iš katali
kiškos “diktatūros” retežių ir 
vestų prie tikros demokratijos 
— valdymosi savimi.

Knygelės turėtų būti nebran
gios — po 5, 10 iki 15 centų 
parduodant, ir tūlas skaičius 
Lietuvoje dovanojamas betur
čiams, nes T. M. D. tikslas yra 
idėja,. o ne biznis-pelnas.

Metinė mokestis T. M. D. 
narių turėtų būti padidinta kad 
susimokėtų bent po 25 centus 
kas mėnuo, metams $3.00.

Taigi pajudinkime vyrai že
mę ir gelbėkime savo brolius 
Tėvynėje kovoti prieš kunigiš
ką diktatūrą, kuriai Lietuvoje 
vietos neturi būti. Tiktai de
mokratija — pačios liaudies iš
rinkta valdžia -— turi ateitį; 
likusios karalijos, monarchijos, 
teokratijos-kunigų valdžios, jų 
diktatūros jau atgyveno savo 
dienas, ir reikia galutinai jas 
palaidoti.

Kulka užmuša tironą, bet 
idėja — geros knygos — išnai
kina tironiją. Ką veiks tiro
nas kada apšviesta liaudis pa
liks jį vieną?

Sekantį kartą paskelbsiu ko
kio turinio knygelės reikėtų lei
sti.

T. M. D. Centro Valdyba ir 
nariai, prie darbo!

P. Mikolainis, 
Pirmas TMD. Sekretorius.

NUO ORGANO REDAKCIJOS

Gerb. Mikolainis, kuris jau 
31 metai atgal tarnavo Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai ir padė
jo jai vykinti jos darbą, švieti
mą Lietuvos liaudies ir gaivini
mą prie atbudimo tautiškai, ir 
dabar ateina į pagalbą liaudžiai 
pasiūlydamas planą per Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją senoviš- 
bu budu apšvietą platinti.

Bet liaudies švietimą reikia 
aiškiai suprasti ir taktingiau to 
darbo imtis.
. P. Mikolainio pradžioj straip
snelio, kuris labai trumpas, la
bai daug pasakyta prieš ką tą 
visą apšvietą taikyt. Jo pasa
kyta (mes tą dalį išleidome): 
“Tačiau Lietuvai vėl pakliuvus 
į despotizmą — katalikišką dik
tatūrą, kuri yra' žiauresnė už 
carišką despotizmą, nes tą dik
tatūrą įvedė banditų budu vi
durnaktyje ‘broliai’ kunigai, 
užsilindę už nugarų Glovackio, 
Plechavičiaus, Valdemaro, Sme
tonos ir kitų, kurie apsimetę 
‘patriotizmu’ ‘valdo Lietuvą pa
gal papos, vyskupų, kunigų dik
tavimą, ir varu verčia tikrus 
Lietuvius prie senų darbų....”

Dabar gi, norėdami atsukti 
liaudį nuo kunigų atminkime 
kad iš kito šono klasto dar pa
vojingesnis žlibinąs tai komu
nizmas. Nuo jo reikia tamsią 
liaudį pirmiau atsukti negu im
sim atitraukti nuo kunigų.

Su apgailavimu visi dabar 
kalbame kad komunistų pase
kėjai yra patįs tamsiausi žmo- 
neliai. O ar jie nesenai dar ne
buvo geri katalikai? Ar jie ne 
bažnyčiose krikštyti, ar ne re
ligiškai buvo auklėti?

Kokiomis įmonėmis seniau į 
liaudį įsigavo dvasiškija tomis 
pačiomis įmonėmis skverbiasi 
ir komunistai. Komunistai pa
tįs per šave butų nereikšmingi, 
ir jų, tikrų teoretikų, visai bu
tų mažąją /jei mes nepaduotu- 
me jiems liaudies.

Bet štai, mes užpykę ant ku
nigų neapsižiurim kad pasitar- 
naujam komunistams, o patįs 
sau vistiek nieko neturim-.

Gana liberalams būti perei
namu tiltu tamsiai liaudžiai iš 
katalikų į komunistus. Juk 
mes turim aiškų savo progra
mą, kode! nedirbam juo nuosek
liai, įf vien pasiėmę -lengviausio 
punklelio, rėkaujam prieš ku
niguos?

Net komunistai planingai ei
na į liaudį, pradeda iš pat pa-, 
matų, išskyrus jų tamsiuosius, 
kurie viską daro be takto.

Jau pats Mikolainio straips
nelis pradėtas ne tiksliai, nors 
jo tikslas geras. Vietoj visų tų 
epitetų apie “banditus” .ir pa
pas reikėjo tik išdėt savo pla
ną, su išrodymu kad liaudžiai 
Lietuvoje reikalinga tokių ir 
tokių knygelių, tą ir tą jos pa
darys. Dabar gi, šaunant tuš
čią šūvį tik atkreipiama. į save 
atida tų prieš kuriuos taikoma
si dirbti, ir jau iškalno jie pri
ruošiama ątsargon prieš tokias 
knygeles.

Bet kas iš to išeis ? Be sei- ■ 
mo TM[D. valdyba negali pra
dėt tokių knygelių leist ir pa
kelt mokesnio. O seimas bus 
dar už siivirš metų laiko.

Lietuvoje tuo tarpu kalbama 
apie naujus Seimo rinkimus. 
Neduok die valdžia pasikeistų 
vėl į seniau buvusią, Valstiečių 
Liaudininkų (tik be‘ socialde
mokratų), kas tada?

Toliau už to nei Mikolainis 
nei kiti musų gudrus vadai ne
įžiūri. Kada valdžioj buvo Val
stiečiai Liaudininkai, ar tada 
Lietuvos liaudis buvo šviesi? 
Ar ji vėl aptamsėjo kada su- 
gryžo dvasiškija į valdžią? Ne. 
Lietuvos liaudis buvo ir yra 
tamsi, ir bus tamsi jeigu vėl 
pažangiosios partijos Lietuvą 
valdys šįmet ar kitą metą.

Taigi jeigu ko nors siekt P. 
Mikolainio nurodytoj linkmėj 
tai sieks labai planingai, atsar
giai, apgalvotai, o ne tik upui 
įkaitus kadangi dabar Lietuvą 
užvaldė klerikalai.

(Pabaiga ant 3-čio p.)
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* GUŠTELĖ

vėl patįs vai- 
Kunigai nepa- 
dabar ne tie 
buvo šimtas 

tada jie buvo

TETULĖ SAKO, GERB. 
SPRAGILAS GRYŽTA 

PRIE DVASIOS 
ŠVENTOS

PASTABUKĖS
------- Žinučių Rinkėjas----------

ir yra kad tikėjimą griau
tų ir eitų prieš kunigus.

— Ne, tetule. Rimti be
dieviai žiuri savo reikalo: 
jie neina j bažnyčią ir ne
sikiša ką kunigas daro ti
kybos reikale, jeigu jis ne
apgaudinėja žmonių ir do
rai gyvena. Bet jeigu ku
nigas yra nedoras, žmones 
plėšia ir nori kad apie tai. 
visi tylėtų tai negali pri
versti nieką tylėt, dėlto kad 
reikia žmones persergėt 
nuo visokių sukčių.

— Nevadink tu kunigų 
sukčiais ba aš tau duosiu 
per sprandą.

— Matai, tetule, kokia tu 
gera kunigų patronka, už
tai jie turėdami tokias tam
sias 
kias 
kad 
stos
darys. Jie ir Lietuvoje ne
galėjo pakęst kitų pažiūrų 
žmonių ir kaip tik jie inėjo 
į valdžią kunigai galvojo 
kaip juos išversti, ir prie to 
ėjo. Tik prie jų dar prisi
dėjo kiti, kurie vadinasi 
tautininkais, ir jie nevisai 
atiduoda kunigams tvarką, 
todėl jau dabar zakristijo
nai ir špitolninkai pradeda 
per kunigų laikraščius ver
kšlenki kad anos valdžios 
atstatyti iš vietų jie negau
na atgal savo šiltų vietelių 
kurių tikėjosi iš naujos val
džios..

— Jau tu perdaug į poli
tikas eini, gudbai.

radę kad tai buvęs Bostonu 
ir Atlas Clothing korporaci 
(kuri jau subankrutijus) ag 
tas Nikodemas Radzevičius, 
jį su geriausiomis rekomendt 
jomis^ perstatė visiems “si 
pratusiems” darbininkams j 
kydami būti gerai prisiren; 
siems jį sutikti.

Kaip kada ir su komunist 
bičiulystė gali išeiti ant ger

slastus, visus naujai atvykstan
čius iš Lietuvos imigrantus. 

Pagal to klapčiuko receptą, 
jeigu vienas žmogus nepajiegia 
tą auką įvilioti į komunistų sių
stus tai susirinkimo dalyviai 
privalo nuskirti tam tikrus 

| draugus kurie tatai padarytų, 
ant galo išdidžiai sušunka: 

“Neduokim dingti nei vienam 
iš Lietuvos atvykstančiam ran
kpelniui! Jie ačiuos mums jei 
laiku mokėsim atidaryti jiems

Chicagos “Naujienos” pole- 
mizuodamos su Smetonos or
ganu Kaune, “Lietuvis”, tau
tiškus laikraščius “Dirva” ir t I «r
“Vienybę” išvadino atžagarei- k 
viškais laikraščiais. Kažin prie 
kokių pirmeivių “Naujienos” 
save prisiskaitė, gal prie tų ku- 
riei'-'partijinės demagogijos ap
akinti klampoja po politinį pur- . . „ 
vynų ir drapsto tų purvų į akis j 
tiems kurie išdryso rimčiau | 
tarti tiesos žodį persergėdami 
Lietuvių visuomenę nesiduoti 
save suvedžioti tiems raudo
niems demagogams.

T. M. D. REIKALA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

P.. Mikolairiis teiksis patei 
savo numatomas knygeles j

0 kias TMD. turėtų leisti, o šis 
Ar mes ren- • straipsnelis ir ši musų pasts

'kilęs sumišimas tada bolše
vikai pasigriebtų viską Į sa
vo rankas ir tada tikrai ku
nigus išžudytų. Pirmesnė 
valdžia nebuvo bolševikiška 
išskyrus poros žmonių,• bet 
kunigai rizikavo savo gy- 

I vastis. pavesti bolševikams 
ir skverbėsi 
džią turėti.
galvoja ' kad 
laikai kokie 
metų atgal:
ponai ant tamsuolių, o da
bar tamsius žmones pasivi- 
lioja nemažai ir bolševikai, 
o tie jau su kunigais nesi- 
bičiuliauja kada valdžią pa
ima. •

— Tai ta tavo “Dirva” ir 
tu pasilikot po senovei be
dieviški?

— Tetule, jeigu tikrai no
ri žinot tai jokio dievišku
mo ar bedieviškumo: nėra; 
yra tik pasirinkimas pažiū
rų ir religijos. Jeigu tu esi 
religiška ir turi religiškas 
pažvalgas tai protingas 
žmogus pripažins tau jas ir 
reikalaus kad tu pripažin- 
tum jam jo pažvalgas, ku
rios yrą kitokios negu tavo.

— Bet' kurie netiki tie 
' yra bedieviai ir jų negali
ma laikyt už žmones.

— Taigi, tetule, tu ir iš
sišokai, o kadangi aš kalbė
jau apie protingus žmones 
kurie kitiems pripažįsta jų 
nuomonę tai tu1 negali Skai
tytis prie protingų jeigu 
šitaip kalbi.

— Tu nelaikyk mane už 
durną, aš daugiau už tave 
išmanau.

— Aš tą tetulei pripažįs
tu, bet tu nepripažįsti to ką 
aš manau 
yra ir su 
pripažįsta 
sistatymų, 
kad tokie 
svieto, ir 
juos.: 
prieš kunigus, na ir pasida
ro dvi pusės. O paskui dar 
atsiranda ir kunigų sukur
styti žmonės kurie niekina- 
visų kitų pažvalgų žmones. 
Kada jiems tie paaiškina 
apie kunigų negerus dar
bus tada jau prasidera rik
smas kad bedieviai kunigus1 
nori išžudyt, kad bažnyčias 
griauja, ir taip toliau.

— Vaikeli, tam bedieviai

Matote, raudonukai nesnau
džia; jau taiso slastus naujai 
iš Lietuvos atvykstantiems, 
ką mes darome?

Igiamės tuos savo tautiečius ap- lai buna nariams mąstymo r 
saugoti nuo komunistų kilpų? dega.

▼ KaipKaip už visą “Dirvų” taip
Komunistai jau. pagavo į sa-|už TMD. dalį “Dirvos” redi 

vo siųstus vienų iš Lietuvos at- torius atsako: Musų tikslas t 
vykusį imigrantų, tai Valstiė- šviesti liaudį, o ne kiršinti v 
čių Liaudininkų partijos atsto- nūs prieš kitus. Kada liau 
vą N. Radį, kurį, tautininkams bus apšviesta ji pati mokės 
nežinant, komunistai gerai ap- skirti gerus nuo blogų ir iš 
siurinėjo, iškamantinėjo ir su- rinks sau valdžia kokia nore

kuriotą kaipo atsitikimą 
niekas Amerikoje pakeisti 
atgal negalėtų, o jeigu kas 
Lietuvoje 
seną kaip 
tų progą 
ševikams 
šokti, ant Lietuvos ir ją pa
sivergti.

— Nelygink tu, padla, 
mane su bolševikais, ba aš 
tau nosį sumušiu.

— Aš tetulės ir nelyginu, 
bet noriu .prirodyt kad nė
ra taip kaip tu manai ar 
tau kas papasakojo. Jau ir 
taip blogo bolševikai darbi
ninkams pridarė, jeigu dar 
ir “Dirva” butų ėmus kur
styt Lietuvius prieš savo 
šalį ir ten gyvenančius ne
kaltus žmonelius vienas su 
kitu tai dar blogiau- butų 
buvę. Katalikų laikraščiai 
turėtų irgi tokie but' pado
rus kaip pasirodė 
ar valdo Lietuvą- 
kita pusė, bile tik 
Lietuvos tai tegul 
nereikia kurstyt žmones į 

i peštynes ir nesutikimą, nes 
nuo žmonių gero gyvenimo 
ir santaikos šalyje bus gė
rovė ir valdininkai turės ką 
valgyt.

— Katalikiškos gazietos 
irgi giria dabartinę’, valdžią.

— Bet jos nejnokėjo būti 
rimtos kada Lietuvą valdė 

— Kur gi tetulė matei pirmesni, vadinami bedie- 
kad “Difva” butų gyrus ar viais. Katalikai net bolše

vikais tą -valdžią Vadino ir 
kurstydami žmones prieš

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeliai.

— Sveika-gyva, tetule, la
bai malonu sulaukti tavęs. 
Bet gal vėl su kokiu barniu 
atsilankai.

— Ne, vaikeli, šj sykį aš 
atėjau pas tave su pagyri
mu, ba tu ir tavo ta gazie- 
ta “Dirva” man jau prade
da patikt.

— Na tai stebuklai, tetu
le: kas tau,pasidarė kad Į 
bedievę pradedi virsti?

— Ne, vaikeli, ne aš į be
dievę, ale tu ir tavo gazieta 
pradėjot sugryžt prie 

'sios šventos, ir užtai 
smagu darosi.

— Tetule, pasakyk

dva- 
man

man 
kiek tu šiandien išgėrei sa
vo naminės kad šitaip kal
bi?

— Vaikeli, aš fonių ne- 
krečiu ir aš visai nbgirta, 

,ąle iš “Dirvos” matau kad 
ji pradėjo užstot naują ka
talikišką .valdžią. Lietuvoj,! 
o tu, irgi- prieš ją nieko ne
sakai.

— A,'; tai tetulė atėjai pa
pasakot man kad “Dirva” 
į “fašistus” nuvirto ir kad 
aš. taipgi jau pamečiau sa
vo kaip tu sakai' “bedievys
tę”?

— Ugi, vaikeli visi jau 
taip Sako, kaip tik “Dirva” 
pTadėjo girt naują valdžią.

bandytų keisti į 
buvo tai tik duo- 
svetimiems, bol- 
arba Lenkams,

“Dirva”: 
viena ar 
del gero 
pavaldo, ir žinau. Taip 

kunigais: jie ne- 
kitų žmonių nu- 
jie net, nenori 

žmonės butų ant 
ima kovot prieš

Tada tie atsisuka

rėmėjas ir daro viso- 
niekšystes žinodami 

tamsuoliai už juos už- 
ar jie gerai ar blogai

Laikraščiuose buvo garsina
ma kad Vasario 20 d. “Sanda
ros” redaktorius Paulauskas 
kalbės Brooklyne, Worcesteryj 
ir Lawrence, bet nei Brooklyne 
nei Worcesteryj nekalbėjo, gal 
but kalbėjo Lawrence su komu
nistų papa Pruseika, nes ten 
Sandariečiai su komunistais bu
vo sudarę “bendrą frontą” tą 
dieną prakeikti naują Lietuvos 
valdžią. ’ žingeidi! butų žinoti 
kaip Paulauskas, kuris dabar 
geriausia supranta Sandaros 
principus, jautėsi sėdėdamas 
po dešinei komunistų papos 
Pruseikos kuomet tas keikė Dr. 
Griniaus ir Sleževičiaus buvusią 
valdžią už tai kad ji neapgink
lavo Lietuvos komunistėlių ku
rie butų galėję iššaudyti visus 
Lietuvos buržujus fašistus.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš- 

kiaiųh.į Lietuvą “Dirvą”.

Komunistėlis Mizara Brook- 
iyno “Nelaisvėj” duoda įsaky
mą visiems raudonukams kaip 
jie turi pagauti į komunistų

RHEUMATIZMAI
GALIMA IŠGYDIT

Prirodimai Jums Dovanai
Viskas ko mes norim tai jūsų vardo ir adreso gad galėtume pranešti ka 
stebėtinas yra IODASERUM gydymas musą lėšom. IODASERUM y 
patentuotas vaistas pagadintas formula žymaus Europos SpecMisto, 
naudojamas pasekmingai Europoj ir Amerikoj. IODASERUM visai i 
gydo Reumatizmą, Neuralgia ir Sciatica. Pasekmės ant visados. Dą 
gybė kenčiančią kurie negalėjo paeit nei miegot, po dviejų ar trijų di 
nų gydymosi stebėtinai pasitaisė. Jus galit but» išgydytas. Duokit t 
mums progą prirodyt. IODASERUM parsiduoda geriausiose vaistinė 
bet .DYKAI išbandymui prisiųskit kuponą mums tiesiog .DABAR, n 
neužilgo šį pasiūlymą atšauksimi
---------------------- IŠKIRPK IR PRISIŲSK KUPONĄ ------------------------
Majestic Laboratories, 
Springfield, Mass.
Please let me know without cost or obligation to me of your lodasejB 

Free Trial Plan.
Name_____-—
Street and No..
City or Town __ State

aš ka nors bučiąu sakius 
tos valdžios pagyrimui?

— Vaįkeli, jau vienas tas j ją rėkė kad tuoj bedieviai 
kad nesmerki arba tylėji-l išžudys kunigus ir bažny- 
mas reiškia gyrimą! ,

— Tai tetulė supranti Ly
giai kaip ir bolševikai ar kunigus išžudyt, a? , 
jiems pataikaujantieji: jei- — Tai tik kunigų pačių 

,gu “Dirva” nenorėjo kad po išgalvojimas kurstyt tąm- 
perversmo Lietuvoj nekiltų sius žmones prieš kitus, ir 
didesni sumišimai ii’ žmo-Į Lietuvos kunigai labai ne
neš neimtų .vienas kitą žu-j gudrus jei taip daro. Ba
dytis kokių nors agitatorių [žiūrėk kas butų atsitikę da- 
suklaidinti tai dar nereiš-bar Lietuvoj. Kunigai kur
kia kad “Dirva” pagyrė tą stė tamsuolius prieš valdžią 
perversmą; Ji tik priėmė | ir jeigu tik butų žmonėse-

čias išgriaus.
— O ar bedieviai nenori

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*. tikrą Specialistą, « 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik 
ras Specialistas arba profesorius n« 
siklausinės kokia liga sergi ir kiu 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys 
po išegzaminavimo Daugybe dakta 
rų užtai negalėjo jus pagydyt k»d ji. 
neturėjo užtektinai susipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikro, ligos 

- Mano aparatas Radip-Scope-Raggi’-X
8 SWjlV Spindulių Roentgeno ir pilnas 8akt»- 
~ Ji >1 bHmF biologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

ĮBgįj Ir®'/ dengs man *^4 justi ligos pnežesr 
"JPcL *r a® paimsiu ■ jus gydyt, . ju.n, 

S 88L - I®/ tuoj sugryž senoji jūsų sveikata u
VĮIMį tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėju«iu» 

į " nervus ir kenčiate nuo ūžhuodijime
? kraujo, turite išbertus veidus, puekus ant viso kūno ir burnos, žai-
S zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir nenikve-
į kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
į sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinia-. 
į gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
5 siems.

S DR. SMEDLEY, SPECIAL1STĄS 
į 10.400 Euclid Av. Kampas E. 105th St. veland 
f ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4

oom valandos.* Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki fi vntoiro 
iįj Nedčldiaoiaia aao 10 fld 1.

į

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur. 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui rcumatiškų 
skausmą; sunaikinimui ap-' 
sireiškusią peršalimą ir nura
minimui ii- sustiprinimui pail
susią; skaudamą muskulą.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Kvepėjimu
Camel

RŪKYTOJAI šio moderniško am
žiaus gerėjasi lengvu, gardžiu 
kvapsniu Camel—tas skonis ir geru
mas paeina iš parinkto tabako. 
Camel’ų populiarumas nuolat auga 
pas moderniškus rūkytojus, tas 
suteikia jiems pirmybę už bile kokius 
kitus cigaretus. Savo rušyj ir 
pagarsčjime Camel yra pirmutiniai.

Vartokit cigaretus kurie yra už
kariavę moderninį pasaulį. Nėra 
kitų panašiu kaip šitie—nežiūrint 
kainos. Visuomet kvepianti, visuo
met lerigvits—geriausias rūkymas 
koks kada buvo padarytas. 
“IMKITE CAMEL.”

© 1927, R. T. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.



Flu Kankina LietuvąPOLITIKA - SPORTAS IR JAUNIMAS
. ■/

VfALSTIEčIAI Liaudinin-
■kai, kaip matome straip

snyje ant pirmo puslapio, 
perspausdintame iš “Lietu-

Dr. J. Basanavičius 
ir “Dirva”

vos Žinių”,'priešingi dabar
tinio Seimo paleidimui, ką 
turi galvoje tautininkai ar 
tam tikri jų asmenįs. Dar 
daugiau, Valstiečiai Liaudi
ninkai gatavi eiti į valdžią 
su tautininkais, ir tą savo 
norą užtvirtina pasakymu:

“O nepamėginę susitarti 
tautininkai taip pat neturi 
teisės tvirtinti kad vyriau
sybė su dabartiniu Seimu

“Ūkininko Balso” praneši
mu, del gripo epidemijos užda
ryta visa eilė mokyklų. Kaune 
mokslas nutraukta dešimčiai

Dr. J. Basanavičius sekė vi- dienų visose pradžios mokyklo-
šą Lietuvių spaudą ir atidžiai.se ir daugumoje vidurinių
asmeniškai turėjo susinešimus 
su laikraščiais Amerikoje.

Dr. .Basanavičius gerai žino-
jo “Dirvą” ir “Artoją” ir prie 
kiekvienos progos nepagailėjo 
savo brangaus laiko parašyti 
po laiškelį savo gražiu, aiškiu 
rankraščiu.

štai Dr. Basanavičiaus pora 
laiškelių “Dirvai” ir “Artojui”, 
rašytų viešais reikalais:

dirbti negali.”
* »

Valstiečiai '^^įjiaudininkai 
paskirai imant buri daugiau 
Seime atstovų negu kita ko
kia partija. Naujus Seimo 
rinkimus varant gal prek
inės butų kitokios.

Kada nėra visiškos dau
gumos kurioj nors pusėj, 
kaip > buvo . pereitais Seimo 
rinkimais, valdžią imasi su
daryti daugiausia atstovų, 
gavus partija. Tą padarė' 
Liaudininkai ir prisikvietė' 
socialdemokratus. Bet abi

Siųsdamas gerb. “Dirvos” 
Redakcijai straipsnį “Lietu
vių Draugijos del karo nu- 
kentėjusiems šelpti Centrali- 
nis Komitetas” ir tt., prašau 
jį savo laikraštyje paskelbti, 
kad tokiu budu supažindinus 
Amerikos lietuvius su jojo 
darbuote Vilniuje ir juos pa
skatinus Vilniaus krašto var
gingų tėvų vaikus ir našlai
čius šelpti. Numerį, kuria
me bus patalpintas, šitas 
straipsnis, prašau man at
siųsti,^ o jeigu galima butų 
reguliariai laikraštį siuntinė

tos partijos liko išverstos iš 
valdžios tautininkų pasi
darbavimu? Dabar Vals
tiečiai Liaudininkai klibina 
tautininkus sudaryti mai
šytą kabinetą, ir patįs ma
tyt ineitų į valdžią. Bet ir 
jų neužtektų. Reiktų dar 
ir kitų. Kiti visi jau butų 
dešinieji. Vieni Liaudinin
kai ineidami, kaipo gero ša
liai jieškanti, neleistų deši
niesiems perdaug dešinėn 
vežti, ir gal- išeitų valdžia 
šiokioj tokioj lygsvaroj.

Bet ar krikščionįs sutiks 
su Liaudininkų inėjimu? Jų 
tikslas yra šiltos vietelės, ir 
tą viešai ir garsiai krikščio
nįs savo spaudoje kelia.

- Sharkey Amerikoje, Vin
cą Lietuvoje pasižymėdami 
sporto šakoje sukėlė musų 
jaunime ūpą iki aukščiau
sio laipsnio.

Sporto sritis pas Lietu
vius užleista. Jeigu' Lie
tuvoje sportas visose šako
se butų vystomas, jaunimas 
vietoj graibyti agitatives 
brošiūrėles ir virsti į “re- 
voliucijonferius” . griebtųsi 
atsižymėti Sporto šakoje, ir 
ten bežaisdami išaugtų į 
rimtus vyrus, o kada eitų į 
politiką jau butų pilnai su
brendę. Nebūtų tokių ne
sukalbamų žmonių Lietuvo
je ir tvarka butų žmoniš
kesnė.

auktšesnių mokyklų.

i
Latviai Gretinasi

Latvijos užsienių reikalų mi- 
nisteris nori sudaryti su Lietu
va ekonominę sutartį, kuri nu
matoma turėsianti didelę svar
bą.

Tas reikėjo jau senai turėti, 
tik nežinia kodėl Latviai tokie 
nerangus, ar gal Lenkams pa
taikaudami nesigretina prie 
Lietuvos net tuo žvilgsniu ku
ris butų Latvijai naudingas.

ir
Kur Amerikonų 
Pinigai Eina

Pereitą metą importuota

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
SKIRSNIS XXXII 

Patarimas.
Dabar atsidursime Daktaro 

ro beprotnamyje, kur randasi 
Andriennė de Kardoviliutė.

Andriennė dar labiau tapo

Baleinie- 
uždaryta

pastatyta

sakyti kiek aš tau buvau reikalingas.
— Aš tikiu, tamista; ateina diena ka

da tamistą apvertinsiu kaip užsitarnavai; 
— tarė Andriennė, dėdama svarbos j šiuos 
savo žodžius.

— Vis tu savaip kalbi, — tarė dakta
ras, — ateik j protą. Nemanyk taip vai
kiškai..

po sargyba po to iš vakaro Dagoberto ir 
Agrikolos pasikėsinimo ją ir dvynukes na
šlaites, Rožę ir Blančę, paliuosuoti, kuo- 

Įjmet sargai pajutę juos užpuolė ir Dago-

Lenkai nori Susiartinti
Iš Lenkų laikraščių patiria

ma kad Varšavoj įsikūrus ko
kia ten Rytų Pabaltijos draugi
ja, kurios tikslas yra susiartin
ti su sovietų respublikomis ir 
Pabaltijos valstybėmis: Latvi-

Suv. Valstijas žemčiūgų vertė-1.bertą sužeidė. Nors sunkiai sužeistas, 
je $81,651,281, arba $5,000,000 į Dagobertas, su pagalba savo sunaus ir sa- 
vertės daugiau negu 1925 me- -VO narsaus šuns, paspruko.
tais. Dabar imšušė ketvirtą valandą. An-

Tik vienų deimontų impor-Į driennė, nuo vakar dienos, tapo pervesta 
tuota už $51,000,000. Po toj į prieglaudos antrą aukštą. Užtvertas ir 
eina perlai, už $5,357,000. i štangom apkaltas langas vos mažai švie-

Eksportuota tų brangmenų j sos jai teįleido. Ta jauna panelė, po pa
ja, Suomija, Estija ir Lietuva.

Mums rodos, viskas ko Len
kams reikia tai tik atiduoti 
Lietuvai Vilnių ir susiartini
mas įvyks.

tik už $64,377.
Tas parodo kad Amerikos 

moterėlės kasdien darosi bran
desnės kada ant jų tiek brang- 
| menų sukabinama.

ti Lįetųyių Mokslo Draugijai 
adresu.... ..... '
bučiau labai dėkingas. Jeigu 
butų išleistų kokių knygų Re
dakcijos lėšomis, prašyčiau 
po 1 egz. atsiųsti.

Tariu pagarbos žodį.
Dr. J. Basanavičius. ' |

(Šis laiškas rašytas kada apie 
1924-1925 metus, bet nepažy
mėta dienos. Tas straipsnis 
“Dirvoje” tilpo tuoj po jo ga
vimo.)

* »

Antras:

• Vilniuje vasario 7 d. 1925 
“Artojo” Redakcijai 

Clevelande.
Iš gerbiamosios “Artojo” 

Redakcijos skelbimo “Dir
vos” 2-me numeryje sužino
jęs, jog šių metų Jūsų laik
raštyje busią daug dainų 
spausdinama, kreipiuosi gerb. 
Redakcijon Lietuvių Mokslo 
Draugijos vardu, prašydamas 
savo laikraštį — ypač dainų 
dėliai — Draugijai siuntinėti 
ir nepaliauti siuntinėjus, kaip 
pereitais metais padaryta. 

'Dainų tekstai Draugijai labai 
reikalingi.

Su tikra pagarba 
Dr. J. Basanavičius.

* * *
Dr. Basanavičius visuose sa

vo rašiniuose vartojo tyrą Lie
tuvišką liaudies kalbą, neban
dė rodyti savo mokytumo mar-

DIDVYRIAMS
(Skiriu Dr. J. Basanavičiui ir savo Tėvui) 
Garbė inųs didvyriams kurie laiku savo 
Del musų Tėvynės daug pasidarbavo, 
Tarp mus mokslą skleidė, mus broliais 

vadino,
Ir Lietuvos šalį apšvieta dabino.
Jie daug padavimų, priežodžių ir dainų 
Surinko, atspausdino del musų laikų. 
Mokslą tarp Lietuvių visom galėm skleidė, 
Visokias brošiūras ir pasakas leido.
Iš jų truso žmonės sau apšvietą sėmė,, 
Skaitydami praeitį, sau ateitį lėmė. 
Katrie to nedaro tai lyg vaikai buna, 
Po prietarų jungu praskursta ir žūna. 
Apšvieta tarp liaudies vis reik pakartoti, 
Kad žmonės išmoktų vieną kitą godoti. 
O broliai Lietuviai didvyrius mylėkim, 
Jų, darbus brangiausius apvertint mokė- 

kim.
Anelė Slančauskaitė.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Teka upė teka per lygias lankeles, 
Pas’dabojo kareivėlis sau jauną panelę.

Oi, dukrele mano, nedabok kareivio, 
Kareivis jos į vainelę, o tu viena liksi.

Motinėle mano, sengalvėle mano, 
Nupirk man melsvus rūbelius ir aš kartu 

eisiu.
Oi dukrele mano, lelijėle mano,
Kareivis jos ant žirgelio, o tu pėkščia eisi. 

Motinėle mano, sengalvėle mano, 
Sugryš kareivis iš vainelės, sumainys 

žiedelius.
Siūbavo nendrelė ant marių krantelio, 
Siūbavo mano širdelė be jauno bernelio.

DAINA
Spauda keliariopai prasi- gindamas rašinį svetimais, auk- (Pr. Daugininkaitis)

sikalbėjimo su Kupriuke, tikėjosi bile die
ną būti draugų įsikišimu išgelbėta. Bet ji 
jautėsi labai nerami kaslink Agrikolos ir 
Dagoberto, visiškai negalėdama sužinoti 
kaip baigėsi jų kova su prieglaudos ir vie
nuolyno sargais. Jai ir klausinėjant nie
kas nieko nepaaiškino. Tie nauji prieti
kiai sukėlė Andriennės karčią neapikantą 
prieš ’kunigaikštienę de Saint Dizier, jos 
tetą, ir abbę d’Aigrigny, ir jų sėbrus.

Jos apiblyškęs veidas ir pabliurusios 
akįs rodė kad ji ko nors kankinasi; Sėdė- 
da prie staliuko, ranka parėmus galvą, 
ji vartė knygą. Staiga, atsidarė duris ir 
inėjo prieglaudos savininkas Dr. Balei- 
nier. Daktaras, Jėzuitas civiliuose rūbuo
se, ištikimas tarnas to Ordeno, tik pusiau 
tegaudavo sužinoti apie dalykus kuriuos 
vykdė abbė d’Aigrigny ir kunigaiktšienė. 
Jis visai nežinojo kokiu tikslu jis buvo 
įprašytas uždaryti Andriennę savo bepro
čių prieglaudoj; jis taipgi nežinojo kodėl 
taip staigai įvyko permaina tarp Rodino 
ir abbės, po perskaitymo Renneponto pa
likimo testamento.

Daktaras tik diena prieš tai, gavo įsa
kymą nuo abbės d’Airgigny (kuris dabar 
jau veikia po Rodino nurodymais), tvir
čiau Andriennę saugoti, apsieiti su ja aš
triau, priversti ją atsižadėti kreiptis į tei
smą už šitą jos neteisotai uždarymą be
protnamyje. Pamačius daktarą, Andrien
nė negalėjo susilaikyti nuo neapikantos 
kokią joje tas žmogus kėlė. Baleinier, iš 
savo pusės, nuolatos į ją atsinešė su šyp
są, mandagiai, ir artinosi prie jos pilnas 
pasitikėjimo ir ramus, sustojo keli žings
niai nuo jos, lyg apžiūrėti ją atidžiau, ir 
tada tarė, kaip žmogus kuris patenkintas 
savo apžiūrinėjimu: — Na, panele, vakar 
nakties nelaimingas prietikis turėjo men
kesnes pasekmes negu aš tikėjaus. Tavo 
išvaizda ramesnė, akįs dar vis perskais- 
čios, nors nežiba taip kaip pirmiau. Tu 
visiškai taisaisi! Dabar tavo gydymas tu
rės būti pailgintas—delei to nelaimingo 
vakar nakties nuotikio, kuris tave nepa
prastai sujaudino. Tikiu vienok kad prie 
gero užžiurėjimo tavo padėtis nešitęs il
gai ir viskas bus gerai.

Nors pripratus prie šitokių paikų to 
Jėzuitų įrankio kalbų, Andriennė negalėjo 
susilaikyti neprasitarus, su karčia šypsą: 
— Koks neatsargumas tamistos pasielgi
muose ! Koks pasiryžimas pasitarnauti 
savo samdytdjams! Tamista nei valandė
lei nepadedi savo kaukę; gudravimai iV 
melagystė vis ant tamistos lupų. Ištik- 
ro, jeigu ši begėdiška komedija suteikia

— Kaip! nori kad aš. atsižadėčiau sa
vo pasiryžimo teisybės keliu atsiteisti už 
mano įkalinimą ir pažeminimą iš pusės ta
mistos ir visų sėbrų? Niekados!

— Na ką darysi; — tarė daktaras, 
patraukdamas pečiais. — Kai išeisi į lais
vę turėsi daugiau kitų dalykų apgalvoti, 
mano neprietele.

— Tamista apgailėtinai greit užmiršti 
savo blogus darbus; bet aš turiu geresnę 
atmintį.

— Na bet kalbėkim rimtai. Ar tu iš- 
tikro manai kreiptis į teismus? — teira
vosi Baleinier rimtu tonu.

— Taip, tamista; ir tamista žinai jei 
ąš ką ryžtuosi tai ir griežtai išpildau.

— Viskas ką aš galiu daryt tai patart 
nesiimt to, bus geriau tavo reikalams, — 
dar rimčiau'įkalbinėjo daktaras.

— Aš manau kad tamista perdaug esi 
gatavas maišyti mano reikalus su savo.

— Na tik ramiau, — tarė daktaras, 
nekantrumo apimtas, lyg norėdamas per- 
tikrint Andriennę savo išvedžiojimais; — 
nejaugi tu turėtum melancholišką drąsą 
įmesti desperacijon dvi ypatas pilnas ge
rumo ir širdingumo?

— Tik dvi? Juokai bus užbaigtas jei 
tamista kalbėtum ąpie^tris; tamista, mano 
teta ir abbė; nes bė abejo tų ypatų vardu 
tamista meldi pasigailėjimo.

•— Neį madame; aš nekalbu nei apie 
save, nei apie tavo tetą, nei apie abbę.

— Tai apie ką? — paklausė Andrien
nė, nusistebėdama.

— Apie du/ vargšus vyrus, kurie, be 
abejo,' buvo pasiųsti'tų'kuriuos tu vadini** 
savo draugais, kurie vakar naktį buvo in- 
ėję į vienuolyno daržą ir paskui į musų 
daržą. Šūviai kuriuos girdėjai iššaujant 
buvo į juos.

— Ak. Aš taip ir maniau. Man čia 
visi atsisakė pasakyt ar.jie kuris buvo su
žeistas, — tarė Andriennė, nuliusdama.

— Vienas iš jų buvo sužeistas, bet ne 
visai sunkiai, nes galėjo pabėgt ir jų nesu
gavo.

— Ačiū Dievui! — sušuko Andriennė, 
susiimdama džiaugsmingai rankas.

— Visai naturališka kad tu džiaugiesi 
iš jų pabėgimo, bet kaip į tai atsineš val
džiai kuri su jais susidurtų?

— Ką tamista kalbi? — paklausė An
driennė.

— Nes jeigu jie bus suimti, kaipo kal
tininkai įsibriovimo į namus ir vagystės, 
jiem bus galvos nukirsta, — prirodinėjo 
daktaras-.

— Ak, Viešpatie! Vis del manęs!
— Taip, del tavęs, ir tu pati juos nu- 

smerktum.
— Aš pati? .
— Taip, jeigu tik spirsies atsikeršyt 

savo tetai ir abbei d’Aigrigny — aš nekal
bu jau apie save, nes aš nieko nebijau. 
Taigi, aiškiai kalbant, jeigu kreipsies su 
skundu prie magistrato už tai kad tave čia 
laikė, tu pakenksi tiem vyram ,

(Bus daugiau)
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platintų jei tik sportą kel
tų ir įvertintų atsižymėju
sius.

Laikraščiai neprivalo no
rėt kad juos ,kas skaitytų 
jei tik redaktoriai tarp sa
vęs vaidinsis, jei rašytojai 
vienas kito kurinius taršys, 
jei bus skelbiama tik parti
jų susirinkimai.

Jei norit augint sau skai
tytojus duokit medegos ir 
jaunajai gentkartei, o tada

štais žodžiais.
• Atminkit, jaunieji, kurie sie

kiat prie prakilnumo: ne jūsų 
išdidume gims jums garbė, bet 
jūsų paprastume. Pasimokin- 
kit iš šio žmogaus kuris prieš 
nieką nesididžiavo ir niekeno 

[pastangų nepražiurėjo, kaip pa
rodo jo atsinešimas link “Arto
jo” liaudies dainų. ■

“Artoją” kolei jis ėjo Dr. J. 
Basanavičius gavo, ir “Dirvą” 
gaudavo visu laiku iki 'pat mir
ties. Dabar “Dirva” eina Mok-

Miels tėveli, motinėle, mane išvaduokit, 
Už nemylimo bernelio manęs neišduokit. 
Nors jis yra ir turtingas, turi savo dvarą, 
Oi, Dievuli, širdis jaučia bus man ten 

negera.
Jei tu už jo netekėsi ne mus dukra busi, 
Ar nelaimėje gyvensi, ar varguose žūsi. 
Už jo eisiu nors nemyliu, darykit vestuves, 
Tegul buna ramios širdįs tėvo ir motinos. 
Už kalnelio prie kelelio stovi juodas 

kryžius,
Po juo klupo du seneliai, abu gailiai 

verkia.
Gailiai verkia ir raudoja turėję dukrelę,

tamistai tiek nuovargio kaip man neapi
kantos ir piktumo, jie niekados tamistai 
neatsimokės.

— Ak, mano nabagute, — tarė dakta
ras liūdnu tonu, — tu visada įsivaizdini 
kad tau nereikia užžiuros ir kad viskas su 
tavim gerai. Kada aš kalbu tau apie tavo 
padėtį tu manai kad aš tik žaidžiu su ta
vim; juk tu buvai tokioje padėtyje kad 
nies turėjom tave nežiniomis čia atvežti. 
(Vienok, išskiriant tavo mažo audringo pa
mišimo, tavo padėtis eina geryn. Tu esi 
kelyje į visišką pasitaisymą. Po kokio 
laiko tavo prakilni širdis apvertins mano

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisi'untimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
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DIRVA 5

Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka, ję Parašė VĖJAS. Į-

(Tąsa iš pereito num.)'

Ardys ir Algė
Ardys jau paprato norėt ją susitikt 

... tose vietose kur ji seniau taikėsi jam kelią 
'pastot, ir vis sutikdavo, nes Algė jį sekio
jo ir mėgo praleist su juo valandas ne
trumpas, girdama jį narsumą ir gabumus 
ir norėdama girdėti jį kalbant apie jos 
gražumą. Jis būdavo svajoja kaip ji jam 
graži, kaip, gera ir prielanki, tikrai deivė, 

. nuo kurios žavėsiu niekas šalintis neno
rėtų.

Vieną vasaros dieną Ardys sutiko Al- 
gę sodne, su pluoštu gėlių, pinančių vai
niką.

— Ar ne manęs jieškai, Ardy? — pa
klausė ji pirmiau negu jis spėjo ją už krū
melio pamatyti.

— Negalėčiau atsakyt ne, nors ir ki
tais reikalais šiuo keliu pakliuvau. Tave 
sutikt visur aš geidžiu, — atsakė jai gra
žiai Ardys.

— Ar žinai kam aš šį vainiką pinu?
— Neatspėčiau, graži kunigaikšty

te.... .
— Nagi tau, Ardyx tau aš jį padova- 

not ketinu, nes štai suėjo du metai kaip tu 
į musų pilį atvykai, — tarė* Algė, gražiai 
pažiūrėdama į jį.

Ardys džiaugėsi tokiu Algės prisiri
šimu prie jo, bet nežinojo kaip atsidėkoti 
už jos tokią reikšmingą atmintį. Paėmęs 
vainiką, laikėsi jį, abiejose savo saujose 
suspaudęs, giliai užsimąstęs....

— Ačiū kunigaikštyte, už tokią bran
gią dovanėlę; nors jis ir suvys bet vis ma
no širdyje žalias bus kaip šiandien yra....

— Ar tu man nei rankos nepaduosi?— 
tarė ji, imdama abiem rankom Ardžiui už 
rankos ir patraukdama ją į save.

Nuraudo Ardys ir susijudino savyje 
visas, o jo širdis drebėjo kai lapas kaban
tis ant šakelės, vėjo purenamas. Tai bu
vo jo pirmas susilytėjimas su moteriška; 
šalip jo motjnos, bet šis palytėjimas buvo 
kitokiausis ir niekados, dar jo nejaustas.

— Apkabink mane, Ardy, ir prispausk 
prie savęs — tu toks baukštus.... — ir 
traukė jo ranką aplink savo liemenį, pri
siglausdama prie jo.

Jei butų buvus jo valia jaunikaitis bu
tų mokėjęs ją apkabint, bet dabar turėjo 
valdytis, nors širdis troško suspausti ją 
tvirtai glėbyje kaip saujoj peteliškę, nes 
ištikro ji kaip peteliškė žaidė aplink jį.

— Pabučiuok mane, mielasis, — tarė 
mergaitė, iškeldama į jį savo akis pilnas 
viliojančios ugnies ir norp kad jis ją bu
čiuotų.

Ardžiui buvo sunku tas pradėti, bet ji 
pati griebus jo kaklą nulenkė jo rambii 
sprandą žemyn arti savęs ir privertė jį 
prispausti savo lupas prie jos....

— Kunigaikštyte, taip nepritinka, ne- 
dasileisk sau ir man prie to eiti, — tarė 
Ardys šaltu protu, neramumo ir baimės 
apimtas. •

— Ko tu nugąstauji, brangusis, ar 
mano bučkis tau nemielas? Paskaityk jį 
už tavo visus pasižymėjimus seniau, nes

- tada aš negalėjau tave pabučiuoti.... — 
nukreipė kalbą Algė.

— Ačiū kunigaikštytei kad taip ilgai 
atmeni mano pasižymėjimus. Kitos jau 
senai užmiršo....

— Ne aš, Ardy. Ar tu supranti kodėl 
tave tėvas taip myli ir pirmenybes tau 
duoda? Tai vis per mane. Nors brolis 
kalba tėvui kad tave žemintų, bet aš ge
riau moku su tėvu, ir jis tau visus geru
mus suteikia....

— Nežinojau to iki šiolei, vienok, ku
nigaikštyte, man rodos kad aš to nesu ver
tas, — tarė Ardys.

— Jei nebūtum vertas, galiu užtik- 
rint kad ir mano kalbos nieko tėvui ne- 

. reikštų. Jis dar atmena kad tu jo gyvas
tį išgelbėjai.

— Rasiu aš budus tinkamai savo ku-i 
nigaikščiui atsilygint, — pridėjo Ardys.

— Dėkuok man, vaikine, ir dar sykį 
apkabink mane, — sėlinosi mergina prie 
Ardžio.

Bet jį iš tų piklių išgelbėjo netoliese 
pasirodęs vienas kareivis, kuris tuo taku 
ėjo.

Algė tada pasišalino ir Ardys galėjo 
eiti sau, nors jo galvoje bangavo mintis 
apie tą merginą, jos prisikalbėjimus tėvui 
del jo, ir kunigaikščio palinkimą jo pusėn: 
Dar labiau jo širdis krūtinėj daužėsi, nes 
jame degė meilė prie Algės. Jis tikrai 
žinojo kad ji jį myli, nes ko kitaip ji rūpin
tųsi apie jį?....

IV.
Kita Metinė Iškilmė — Ardžio Naujas

M Pasižymėjimas.'
Štai trecią1 vasara kaip Ardys randasi 

Rykulio pilyje, ir artinasi antra metinė 
rungtynių iškilmė. Laukta vėl iš visų 
pusių kaimynų narsuolių ir valdovų suva
žiuojant į jaunuolių žaislus.

Bet štai, vietoj rungtynių, gauta gan
dai kad ant jų pilies užeina smarkus prie
šas iš šiaurvakarių pusės ir reikia 
visas spėkas ir gintis.

Tuoj pilies kuore užsiliepsnojo 
ir durnai kildami iki- debesų davė

rinkti

ugnis 
gandą 

kitoms pilims ir šaukė jas pagalbon, 
Rykulio pilis pavojuje. (Visi' kuorai 
upiais irgi tuoj užsiliepsnojo ir juos 
tydamos kitos pilįs rengėsi j pagalbą.

Rykulis, jo sūnūs Laukys, kiti vadai, 
tarp jų ir Ardys, tvarkė savo vyrus, rik- 
tavo akmenis ant sienų, moterįs rūpinosi 
maistu, ruošė katilus dervos priešams pa
vaišint. Visur pilies sienomis skraidė, lak
stė viršininkai ir vyrai apžiūrinėdami ar 
nesiranda kokia aplinkybė kuri leistų len
gvai priešams užlipti.. Tiltas į pilį buvo 
iškeltas, perkasas buvo gilus ir platus, tik 
reikėjo žiūrėti kokiomis spėkomis ir 
kiomis įmonėmis priešai puls, ir kiek 
galbos atsiųs kaimynai.

Ant sienų ties tiltu stovinti vyrai pa
matė iš vakarų pusės keliu kįlantį debesį 
dulkių ir davė visiems gandus būti gata
vais.- Artinosi debesys ir iš jo pasimatė 
žmonės lekianti raiti visomis spėkomis 
kiek arkliai neša link pilies.

Numanantis karo dalykus tuoj galėjo 
patėmyt kad tai ne priešai atbėga, bet jų 
vejami kaimynai atsiskubina gauti prie
glaudą nuo užpuolikų. O toliau matėsi ki
tas debesis dulkių, kuris tai buvo vijikų 
arklių kojų sukeltas. ■®,i .serf.J- M*

Pirmame pulkelyje matėsi moterų ir 
vaikų ir būrelis palydovų kareivių. Reikė
jo nuleisti jiems tiltas ir padaryt kelią į 
pilį. Bet čia jau reikėjo ir atsargos, nes 
kaip bėgikai taip ir vijikai buvo netoli, ir 
sykiu su kaimynais gali įsigrust į pilį ir 
priešai.

Kas daryt? Ar nuleist tiltą? kalbė
josi tarp savęs vadai, sykiu ir Ardys ir 
Laukys.

Savus gelbėt reikia, bet pavojus grę- 
sia kad priešas gali tiltą sulaikyt nuo iš
kėlimo ir gali įsiveržt gerokas pulkas už
puolikų, o kas žino kiek dar jų paskui at
siveja?

— Eime juos patikt! — suriko Ardys, 
ir į jį sužiuro keli smarkesni vadai.

— O ką paskui darysi kai tiltas bus 
nuleistas ir kai priešus sutiksi aname til
to gale? — užklausė Laukys.
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(Bus daugiau^

Dr. J. Basanavičiui Mirus ■
(Iš “Trimito”, 1922 m.)

Kuomet aš išgirstų minint arba pa
matau laikraštyje parašytą Dr. Jono Ba
sanavičiaus vardą mano kūnas sujuda, o 
dvasia prieš Jo smenį lenkiasi iki pat že
mės. Be to, turiu prisipažinti kad aš šį 
rašinėlį rengdamasis rašyti dar labiau ta
pau padilgintas, nes išgirdau kad Dr. J. 
Basanavičius šiomis dienomis atvykęs į 
Kauną ir sustojęs “Birutės” viešbutyje, 
nubėgau jo atlankyti. Radau lovoje beil- 
sintį malonumo pilną senelį, kuris tuoj ma
ne pažino, nors jau virš dešimts metų bu
vom nesimatę. Bė mažiausios puikybės 
pasisveikino, išklausė mano pasakytus ge
riausius linkėjimus, ir apie pusvalandį šne
kučiavomės ....

Pagyvenęs jau jis ir gerokai pasenęs. 
Gyvenimo smūgių ir senatvės žymiai su
gniaužtas. Atsimenu, tuoj po spaudos lei
dimo (apie 1905 metus), kuomet Jis iš Bul
garijos į'Vilnių parvyko, toks buvo vikrus, 
tiesus vyras, toks visur greitas, toks kal
bus .... 
senatve! 
esančios, 
gydytojus . 
gavęs Vilniuje, Lenkams atkakliai viešpa
taujant, kurie nežiūrėdami nei žmogaus 
senatvės, nei sveikatos, nei padėties visuo
menėje, priverčia prie jų ilgiausias valan
das šliaužioti. Taip Dr. Basanavičius prie 
Lenkų valdininkų turėdamas būtiną reika
lą, apie dešimts valandų eilėje išstovėjęs 
kol priėjęs, ir štai dabar beveik be kojų li
kęs, ... Musų tautos ir valdžios pareiga 
kuoilgiausia Jo- gyvastį nutęsti.

0 dabar.... Ak, tu, senatve, 
Skundėsi jam kojos nutirpusios 
Važiuojąs į Vokietiją pas gerus 
sveikatos jieškoti. Nutirpimą

• mėgdavau po kalnus vaikščioti ir nors žiu- 
- rėti į tą lygumų plotą kuris prieš mano 
1 akis šiaurės link tęsėsi. Durnai iš maži-
■ nos geležinkeliu nuo Virbaliaus Kauno 
į link einančiu neišpasakytus jausmus visa-
■ dos mano širdyje sujudindavo. Troškau ir 
, aš, vargšas, platesnį pasaulį, žmones, pa- 
; dangės nors ištolo pamatyti.”

Jonui atsisakius eiti į Seinų kunigų 
seminariją tėvas pasakė nei skatiko dau
giau neduosiąs.... ir po ilgų kalbų ir pla
čių verksmų “tėvas sutiko į svetimą šalį 
išleisti”, tat Jonas su kokiu šimtu rublių 
išvažiavo į Maskvą. Maskvoje įstojo į is- 
toriškai-filologišką fakultą, o paskui per
ėjo į medicinišką, kuris tuomet buvo gar
siausias Maskolijoje. Jį išėjus plati darbo 
dirva laukė. Čia tai perėjo Jono Basana
vičiaus bene svarbiausias suaugimo ir to
bulėjimo laikotarpis. Mediciną jis greit 
pamėgo, gyveno liuosai, ir darbavosi pla
čiai. 1875 m. jau pradėjo savo veikalus 
spausdinti Lenkiškuose, Vokiškuose ir net 
Rusiškuose laikraščiuose. Rašė ir Lietu- 
tuviškai, ir pradėjo rinkti Lietuviškas dai
nas, mįsles, pasakas, padavimus, ir tt. 
1879 m. baigė medicinos mokslą ir jausda
masis pairus sveikatai, Jonas pasiryžo vy
kti į šiltesnę šalį. Aplankęs savo tėviškę 
Oškabalius, atsisveikinęs su savo motina 
ir apraudojęs savo pasimirusio tėvo kapą, 
per Varsavą, Austriją iškeliavo į Bulgari
ją, kame ant Dunojaus kranto apsigyveno, 
ir, kaip pats apie save sako: “Ant Duno
jaus kranto stovėdamas nekartą ir nevie
ną valandą praleidau apie lietuvius ir 
apie senovės Trakiją apmąstydamas.”

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ČIR-VIR-VIR PAVASARIS.
Jau pavasaris atėjo, 
šalčių jiegos sutrupėjo; 
Skaisčiai saulė sužibėjo, 
Veversėlis sučiulbėjo:

čir-vir-vir pavasaris.... ■ 
žmonės aria ir akėja, 
Tręšia žemę, sėklas sėja; 
Kruta-dirba, prakaituoja, ' 
Vyrai, moterįs dainuoja.. -

čir-vir-vir pavasaris... ■. 
Dirbkit visi kiek tik vieko, 
Juk be darbo nėra nieko, ' 
O už darbą laimins Dievas 
Dirvų plotus, želdins pieva 

čir-vir-vir pavasaris....
Br. Semeliškieti

Nuo Juokų Red.: štai pi 
mas pavasario vyturėlis užgi 
da, ir tikime visi džiaugiatės 
šios dainelės, nes žiema tikri 
nusibodo, nors jos laukėme ki 
da vasara buvo karšta.

Bet pasakysime tikrą ties 
kad gerb. Br. Semeliškietis ši 
eilių mums neprisiuntė mes n 
dome jas ant užpakalio Lieti 
viško sieninio 1927 metų kalei 
doriaus, kurio priešakyje sto1 
Balandžio 8 d.

Basanavičius paeina nuo Vilkaviškio
Dr. Basanavičiaus gyvenimas per vi

są musų tautos atbudimą, atsikėlimą ir 
į darbą stojimą storu siulu driekiasi. Isto
rikai ateityje apie Jį storų knygų prira
šys, 
metų musų ątsigaivelįojimo istorijoj sų- 

j rišta. Nei vienas mažesnis ar didesnis 
'tais laikais Lietuvių Tautos įvykis be Jo 
neapsiėjo. Daug jo svajonių įvyko! Daug 
Jo sumanymų įsikūnijo! Daug Jo patari
mais pasinaudota! Daug Jo Lietuvai Tė
vynei sūnų ir dukterų išauklėta. Ir šian
dien Jam priklauso pirma vieta musų vi
suomenėje, musų valstybėje, musų Seime, 
musų širdyse?,*.

Dr. Jonas Basanavičius kilęs Vilka
viškio apskrityje, Bartininkų valsčiuje, Oš- 
kabalių kaime. Gimė 1851 metais Lapkri
čio 22 d. Gražaus amželio sulaukęs, ir ge
rose aplinkybėse, yra vilties dar vieną kitą 
dešitmį metų Jam pagyventi.... Bet čia 
tai jau likimo dalykas.

. Jis gimė, augo ir mokėsi anais laikais 
kaip ir visi Lietuvos vaikai. Tėvai, o ypač 
motina, “apieravojo” ponui Dievui ir pa
žadėjo sūnelį į kunigus leisti.... Tyri
nėjant musų didžiavyrių biografijas, man 
išrodo kad seniau tėvai pasiryžę buvo vi
sus savo vaikus į kunigus išleisti! Ir tik 
tuos kurie buvo į kunigus paskirti leisdavo 
į mokyklą.... Jonukas truputį namie 
pramokytas “Aukso Altorių” maldaknygę 
skaityti, truputį skaitliuoti, truputį Len
kiškai, tapo nugabentas į Lukšius, dabar 
Šakių apskrities, prie upės Siesarties. Ten 
mokinamoji kalba buvo Lenkiška, mokino 
tūlas IVilušis ir Rusiškai.

Du metu Lukšiuose išbuvęs, 13 metų' 
turėdamas, tapo nugabentas į Mariampo- 
lę toliau mokytis. Būdamas ir mokydama
sis Mariampolėje, Jonas kur sugriebdamas 
skaitė Lietuviškas ir Lenkiškas apie Lie
tuvą parašytas knygeles. Tokiu budu Lie- 
tuvigka dvasia jame augo ir plėtojosi. 
1873 metais pabaigė gimnaziją gaudamas 
sidabrinį medalį. Reikėjo žengti svarbus 
žingsnis — “į Seinus eiti”. Motina vis sa
kydavo : Bus dailus kunigėlis!.... Bet 
Jonui kas kita buvo galvoje. Jis apie save 
šiaip rašo: ,

“Jau nuo mažų dienų mano širdyje 
buvo įsimetus žingeidumo kirmėlė, kuri 
mane graužė, traukė mane y tolimą, nepa
žįstamą pasaulį. Kaip mažaš būdamas 
taip ir iš gimnazijos išėjęs per yakacijas,

Su Juomi daugiau kaip pusšimti.1

Nei vienas mažesnis ar didesnis

Su Jonu šliupu įsteigia “Auszrą”
Toliau Dr. J. Basanavičiaus šian ten 

Europoje važinėta, daug įžymių istorinių 
vietų ir aukštų mękslinyčių lankyta, daug 
visokiomis kalbomis rašyta ir įvairiuose 
laikraščiuose spausdinta. Daugiausia ro
dos bus rašyta Lietuviškai, su Jonu Šliu
pu ir kitais tų laikų tėvynainiais 1883 m. 
įsteigė “Auszrą”, pirmutinį Lietuvišką 
laikraštį. Beveik pusė “Aušros” būdavo 
Basanavičiaus raštais užpildyta.

>885 ir 1886 metais Serbų-Bulgarų ka
rui iškilus, Dr. J. Basanavičius sunkiais ir 
baisiais darbais buvo užverstas, nes kas
dien po 200 suviršum sužeistų ar šiaip ser
gančių kareivių turėdavo apžiūrėti. Galų 
gale pats sunkiai susirgo plaučių uždegi
mu ir karštlige, nuo ko 20 dienų be žado 
buvo; nors iš tų ligų pagijo ir pasitaisė, 
bet sveikata kaip palaužta šaka paliko. 
Pjt'ie to, 1887 m. dar viena baisi nelaimė 
prisidėjo, kuri vos tik gyvastį Basanavi
čiui neatėmė. Tūlas pamišęs Bulgaras, 
neva pas ligonį kviesdamas, mėgino Basa
navičių nužudyti. Revolverio .kulkomis su
žeidė ranką ir nugarą. Rankoje kulka 
kaulą sutruškinus užsiliko, paskui tapo iš
pjauta ir per du mėnesiu sugijo. Nuga- 
ron įlindusią kulką negalima buvo surasti 
ir išimti, taip ji užsiliko po šiai dienai, ku
ri atsiliepė į jo sveikatą. Špvikas tapo su
imtas ir pasmerktas 15 metų kalėjimo.

1888 m. vėl Joną Basanavičių smūgis 
užgavo: pasimirė jo jauna 25 metų žmo
na Gabrielė Eleonora Molaitė.

Didžiausiu ir svarbiausiu savo am
žiaus darbu Jonas B. skaitė tą veikalą, jei
gu jam pasisektų, užtektų laiko ir sveika
tos, užtiesti neišgriautus pamatus prieš- 
istoriškoje etnologijoje artimą giminystę 
ii’ neabejotiną tapatystę tarp Trakų ir šių 
dienų Lietuvių, ir aiškiai parodyti jog mes 
Lietuviai esame išeiviai iš Maž. Azijos ir 
Pietinės Europos ir senovės Trakų ainiai, 
arba seniausia tauta Europoje....

“Aušrai” užgesus, Dr. Basanavičius 
rašinėjo “Varpe”, Tilžėj einančiuose Prū
sų Lietuvių laikraščiuose; rinko pasakas, 
"kurių keletą tomų Amerikoj išspausdino. 
Tos pasakos yra brangus tautos mokslui 
turtas.

Lietuviams spaudą atgavus, Dr. Ba
sanavičius skubinosi savo tėvynėn Lietu
von ir apsigyveno Vilniuje. Darbo buvo 
begalės. Steigė Mokslo Draugiją, Biblio
teką ir Muzejų rinko, leido “Lietuvių Tau
tą”, storoką mokslo žurnalą? kurio dides
nė pusė paties Basanavičiaus buvo prira
šyta; pirmininkavo sušaukime Vilniaus 
Seimo. Nei vienas Lietuvių susirinkimė
lis ar vakaras be Basanavičiaus neapsiei
davo. Sumanė pastatyti Mokslo Draugijai 
Namus Vilniuje. Pinigų nėr. Jau nejau
nuose savo amželio metuose baladojosi į 
Ameriką pinigų rinkti. Šiandien gal Vil
niuje stovėtų puikiausi Tautos ar Mokslo 
Namai, bet kraugeringas karas viską pra
rijo—jei neprarijo tai ilgiems metams vis
ką sutrukdė.' .u__ —_ K. S.

,^B?;dainelė
Pasiimsiu sau smuikelę 
Ir nueisiu j girelę, 
Tarp medelių, tarp gėlių 
Vaikštinėsiu takeliu. 
Aš užtrauksiu tą dainelę 
Kuri linksmina širdelę, ■ 
Kur dainuoju kai liūdžiu 
širdies sopuliu skaudžiu.
Verks tat eglės, verks pušelė 
Liūs ir beržai ir liepelės. . 
Aržuolai seni raudos 
Nuo jaunų dienų skundos. 
O paukšteliai čiulbuoneliai 
Pritars gūdžiai dainužėlei,.., 
Ir pavasario miškuos 
Vėl gegutė užkukuos.
Tat išgirsi, drauge miela, 
Mano verkiančią ją sielą 
Ir žalia ja girele 
Tu atskrisi gulbele.

Pr. Genys.

Paaiškino
•— Jonai, girdėjau kad tav 

Petras nuo laiptų nustūmė.
— Tai melas! Mane tik pr 

duris išstūmė, o nuo laiptų ą 
pats nusiritau.

' Perdaug šaukštų
— štai receptas, turė^įiitam 

sta duoti savo vyrui kasdien pi 
šešis šaukštus.

— Dievulėliau! Kurgi aš gau 
tiek šaukštų,! Mes išvisi 

keturis turimi:...
siu 
tik

Lietuviškos Patarlės
Pribuk laimė, atsiras gimi 

nes ir prieteliai.

Svetimus daržus laistai są 
viems daržams džiustant. *

Taip čia svečiai lankosi joj 
ir troba per metus nešluota.

Svetys į trobą, o svečio akį: 
ant lentynos.

Liga raita atjoja, pėsčia iš 
eina.

Lengviau yra lipti negu drib 
>ti. ■ • ■

Tavo liežuvį Dievas šuniu 
žadėjęs tau įdėjo.

Iš visų pasaulio bi'angenybit 
paimsiu sau į kapus tik vieni
— gerą vardą? ’ > A ‘



NEWARK, N. J.

Aukautojai

Sekanti aukavo Vilniaus naš
laičiams per. neprigulmybės ap- 
vaikščiojimą: B. Dumša $2; 
po $1: J. Brijauskas, V. Cibitis, 
Lukošiunienė, Račkienė, K. Ka
raliūtė, Al. Pranekaitis, J. Kas- 
paraitienė, A. Pranekaitis, A. 
Keršis, P. Butkus, V. Akelai
tis, M. Gebienė, P. šlilkas,' St. 
Kavaliauskas, V. Boreika, A. 
Sodienė, V. Grabliauskas, J. 
Kralikauskas, A. Daukšys, K. 
Banis, K. Tamašauskas, P. Mik- 
šis, J. Yucius, J. Sereika, F. 
Pakalnis, P. Bruknevičienė, O. 
Gramaliauskienė, A. Kamins
kas, K. Krumenas, A. Trečio
kas, C. Bubenas, J. Gvazdaitis, 
J. Malakauskas, V. Aimonas, 
M. Truska, P. Bernotas, M. 
Valakonienė, M. Baublis, S. Ge- 
čis, P. Biekša, B. Skeberdis, 
Bujauskienė, A. Baltutis,. S. 
Melavas, M. Kutkus, A. Radze
vičius, A. Masandukas, P. El- 
seika. Viso svetainėje surink
ta $86. Newarko Vilniaus Va
davimo Komitetas aukavo $5, 
taigi sykiu susidaro $91. Iš
laidų buvo $22. Pasiųsta Vil
niaus našlaičiams per Lietuvos 
konsulatą $69.

Tariame širdingą ačiū cho
rams, kalbėtojams ir dalyviams.

Komisijos nariai: P. Radze
vičienė, P. Vileikis, J. Gvazdai
tis. s f

lt Rast. J. Sereika.

£ Palaikymui puikių $ 
*: plaukų naudok

Lietuvių “Samsonas” ir “Galijotas” Atvyksta!
- • '■' f I

Augustas Freimontas, kuris atvyks su Jonu Rodžiu -Į 
Cleveland? Kovo 13 d., nedėlioj, vaidins Lietuvių salėj.

Jiedu abudu yra Europos drutuoliai, todėl parodys 
taipgi kaip Įvairiose šalyse ristikai imasi: duos tikrą ek- 
hibition visų žymiausių ristynių sistemų, kas bus nepa
prastai žingeidu. .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

11911 Miles avė. cash mėsinyčia, 
garantuojama $700 ineigų savaitėje, 
tarpe dviejų didelių krautuvių. Taip
gi gerą pelną nešanti saldainių krau
tuvų. • Parsiduos pigiai. MaTtykit 
Notarą Zimerman, Room 526 Cuya
hoga bld. Phone Garfield 1779.

PARSIDUODA
9 kambarių pavienis namas, eis pus

dykiai. Reikalinga padalinti liku
sia turtas. Randasi Lietuvių kaimy
nystėje. Stogas akmenims; gara- 
džius, moderniški įrengimai, lyreip- 
kitės 7220 Hecker avė., po 7 vai. va
karę. Tel. Penn. 1089R.

PARSIDUODA
• 2 šeimynų, po 5 kambarius na

mas, su maudynėmis, 2 garadžiai, 
didelis lotas, 137 pėdos ilgio, 34 pė
dos pločio. Parduoda savininkas 
Adam Kehr, 1441 E., 61 st.

PARSIDUODA
3 šeimynų moderniškas namas, po 5 
kambarius viršuje ir apačioje, ir 3 
kambariai ant trečio aukšto. Du 
karšto oro furnasai šildymui. Krei
pkitės. viršutiniam aukšte. 9916 
Parkgate avė. už E. 105-tos, šiau- 
rėn nuo Superior.

Šekit “Dirvą”,, bus pranešta 
kaip Jack Sharkey prie šitų 
kumštynių rengsis.

.'Daugiau Laiko Kitiems Darbams
DIRBTUVĖS leidžia milijonus pirkimui mašinerijų.
Ta sapsimoka. Nes kur yra mašinerijos ten žmogus du 
tris ir net keturis sykius daugiau padaro tiek dirbdamas. 
Jus galit panaudoti tą pati r imtą, ekonomišką principą 
ir vedime jūsų .naminių reikalų. . .;
Elektriškas skalbtuvas yra namų mašiną. Ji ne tik pa
lengvina skalbėjos darbą, bet, atlikdama skalbimą pati, 
paliuosuoja skalbėją padėti atlikt kitus darbus — šlavi
mą, valymą, apmazgojimą viso vidaus.
Įšigykit elektrišką skalbtuvą — pasitarkit su patogiai 
esančiu pardavėju elektriškų padargų.

The Electrical League
Elektra yra ekonomiškiausias, pilniausias ir pasitikėtiniausias 

tarnas namuose.

Biznierių ir Profesionalu Direktorius
Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS 
Chiropractor

1256 E. 79th St.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ'

6411 Superior Ave.
Bandykit musu Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikom -prekes geriau

sias ir kainos teisingos,

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

Lubas, Nuotakas, ir viską Įritą. 
Dirba viską del pečių ir šildymo.

6935 Superior Ave.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenįs, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St.

Ar jus manot būdavot 
ar’taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan- 
,sus ir duoti jums geriausią kai-' * 
ną ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio,' Stogo dengimo, ir , 
tt., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
• Randolph 5080.

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465

i EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį 
Johnnie Walker, Mildred Harris

in WOLVES OF THE AIR __
Subatoj Kovo 12 d.

Pauline Garon, Cullen Landis 
in CHRISTINE OF THE BIG TOP

Nedėlioj Kovo 13
Vera Reynolds in
_______________CORPORAL KATE

Pirmad. Antra. Kovo 14—15
Adolfe Menjou in

in BLONDE OR BRUNETTE
Trečiadienį Kovo 16

Irene Rich in
DON’T TELL THE WIFE

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėlės, da- 
siuvame padus: Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG 
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai 

1169 East 79th St.
Randolph 5977

Valandos 2 iki 7.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.
Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus

930 East 79th Street
Penn. 999

Pennsylvania 2107. ‘Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

Š710-12 LEXINGTON AVE.

■ “Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus?
Randolph 7761
Randolph 7762

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams. 

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš Kauno)

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda bręksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn* 572

Tėmykite
Visokios .ba tare jos, Radio 
reikmenys. Taisom ir per

žiūrom DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus. TRADE MARK REGISTERED

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario įrengimas už $49.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

£'iiiiiiiiiiiiiimiiimigiiniiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
= Prospect 2420 Central 1766 = I

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. |
= Gėnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- =
| tojai bankinių šėpų if mašinerijų. Rakandus pa- =
| kuojam, išleidžiant ir sukraunant.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
^tiiiiimiiiiiiitiiitmiiuimiiiiiiiniiiiiiiniiiimiiiiiiiiiniiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR. KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus "gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E, 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

—— Telefonas Randolph 5297 -----

ES Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės.
į

VISOSE
VAIS

TINĖSE .

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
Už 

BONKĄ

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenįs—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai;
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair; arti E. 9th Št.

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 7.9th St.
Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent 

odos, Satino ir: Suede.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, parduodam ir 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave. 
Prie E. 79th Street,

Randolph 7185. Res. Eddy 9.079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Avę.

Superior Battery Co.
Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokyklą 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave;
Atdara Utar„ KetV. ir Penkt. v.

ą , Išdirbėjai
Storage Batarejų $5 ir $10 

1410 St. Clair Ave. 
4208 Superior Ave.

Štai jūsų

1 PROGA
Vienos savaitės laikui 

25 centų vertės - 
NEBALTINTAS MUSLINAS

Specialiai po

1SC
YARDAS

Geo. L. Schlather
6407 Superior

6616 Wade Park

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po $11.99.

National House Furn. 
Supply Co. 

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 727-1

Lengvi išpiokėjimai jei norima.

Estella Beauty Shoppe
1218 East 79th St.
Plaukų Kirpimo 'ir 

Marceliavimo Parlor 
Kerpant, Plaunant ir 

gražinant.
Aptaisam veidą ir 

tam panašiai.
Telefonas Pennsylvania 1250

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

Taiso visokius karus
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

P. W. Kish, 8 metai prie Studebaker
taisymų. 

Nauji Pavasariniai Siutai 
ir lengvi Overkotai pasiu
vama pigiomis kainomis. 
Galit steliuot jau .ir Vasa
rinius siutus. Materijų pa- • 
sirinkimui turim gana.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

Telefonas Florida 3367 RX.

GUTH’S SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampasE. 66th.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO .SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sienines Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geros Rūšies. Geras patarnavimas
Rand. 1571 Rand. 5495

Telefonas Main 6111

? P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete; darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER
307 'WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą, patarnavimą.



DIRVA

PO LIETUVĄ
S PASIDAIRIUS I
S---------------------- ---------------------------------- į

NEO-LITHUANIJOS
NAMO BAIGIMO
'ATSIŠAUKIMAS

SPORTAS
EKSTRA! SARP ALIUS SUSIKIMBA SU “STRANGLER” LEWIS!

TIKRI JUOKDARIAI
Amerikos' Lietuviški komu

nistėliai giriasi buk iš Rusijos 
Lietuviai darbininkai daugiau

SULAIKYKIT SLOGĄ '
KOL NE PERVĖLU

'Red Cross Plaster teikia 
greitą smagumą.

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atidos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogų arba jauti jų užeinant, veik 
skubiai. Gauk tų sena ištikimą 
greit veikiantį Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždek ant kruti
nės. Šis stebuklingas pagelbą ne-

* šus plasteris yra dvigubo dydžio pa
prasto plasterio, ir neskylėtas. Pa-

* togus vartoti. Duoda veik urną pa
galbų — šildo, palengvina, 
gelblsti palengvinti sukepimą ir su
judinti cirkuliaciją. 
ninko duoti Johnson’s

saugoja,

Prašyk vaisti- 
_____ ___ * ~’ Cross 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje.

“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Planuokite dabar praleisti 

gražu pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per
Cherbourg ar Bremen

p AMIS L Y KITE apie gražias pavasario 
dienas justi tėvynėje! Žiema jau nyksta, 

pavasaris, už keliu savaičių bus čia.
i Lietuvy, Jai apsi- į

pinigų į Lietuvą atsiunčia negu 
iš buržuazinės Amerikos.

Bet štai pagyrų daviniai.
192G m. Sausio

Amerikos Rokiškio 
prisiuntė 38,671 lit., 
300 litų.

Vasario: iš Amerikos 29,000 
lt.; iš Rusijos 40 lt.

Kovo: iš Amerikos 18,017 1.; 
iš Rusijos 17 lt.

Balandžio: iš Amerikos, 31,4 
405 lt.; iš Rusijos 80 lt.

Gegužės: iš Amerikos 
litų; iš 'Rusijos nieko.

Birželio: iš Amerikos 
lt.; iš Rusijos 185 lt.-

Liepos: iš Amerikos 
lt.; iš Rusijos 900 lt.

Rugpjūčio: iš Amerikos 11,- 
000 lt.; iš Rusijos nieko.

Rugsėjo: iš Amerikos 7,050 
■lt., iš Rusijos 80 lt.

Spalių: iš Amerikos .4,000 lt., 
iš Rusijos nieko.

Lapkričio: iš Amerikos 1,100 
It.; iš Rusijos 140 lt.

Gruodžio: iš Amerikos 27,- 
000 lt.; iš Rusijos 1,000 lt.

Šios žinios imtos iš bankų ir 
paštų. Dabar galit sulygint su 
Rusijos rojaus turtingumu, jei 
tie pinigai iš Rusijos atsiun
čiami ne propagandos tikslu ir 
ne kokių komisarėlių kurie pri
sisukę prie visuomenės pinigų 
pagrobę siunčia saviškiams.

Kurmis.

mėnesį , iš 
apskritin 

iš Rusijos

15,000

8,000

48,000

CONARD
Kanus—daug maisto, ■ 
’^draugiškumai—kurtūs i 
domų ir operuojamų 
■valdžios.

Išplaukimai United States Lines ’ 
' laivyno balandy yra:

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Balandžio 6

S.S. LEVIATHAN 
Balandžio 9

(didžiausias laivas pasauly)
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Balandžio 20
S.S. PRESIDENT HARDING 

Balandžio 27
S.S. REPUBLIC 

Balandžio 29
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 30
Pasirinkite bile vieną- iš 

site su jūsų tautiečiais 
kelionės ir bagažo bus <

Pilnų informacijų kla 
agentą arba rašykite pas

abiem

vietos

I LIETUVĄ 
(Per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos 
galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ....$211 
AQUITANIA .. $215
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Subatą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . U 
tės prie vietos ( gttv 
agentų arba į [ Jį

totes lines 
p Hotel Cleveland Big. Cleveland q 

45 Broadway, New York City
CUNARD LINE 

Union Trust Building 
1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Broliai Lietuviai!
Likimas musų tautai yra lė

męs kad jos sūnus ir dukterįs, 
i toli iškeliavę iš savo tėvynės, 

daug kartų turėjo ją sušelpti.
Musų broliai Amerikiečiai 

i vargų nuniogtą Lietuvą yr i 
i tūkstančiais kartų šelpę pini- 
i gaiš ir savo krašte išaugintais 

žmonėmis, gerais Lietuviais pa
triotais. Savo senos tėvynės 
neužmiršimas, prisirišimas prie 
save tautos kamieno ir susirū
pinimas kad Lietuvių tauta 

' kultūriškai pakiltų, visuomet 
i lydėjo ir tebelydi tautines Ame
rikos Lietuvių organizacijas ir 
atskirus veikėjus. Dėka šiam 
susirupinimui Lietuvos valsty
bės atstatymas buvo žymiai pa
lengvintas. Amerikos Lietuviai 
yra atlikę didelius darbus Lie
tuvos vardui iškelti ir savo au
komis įvairias Lietuvos kultū
rines organizacijas .paremti.

šių organizacijų eilėje turi 
garbės būti ir Lietuvių studen
tų tautininkų “Neo-Lithuania” 
korporacija, kuri savo bendra
bučio namų statymui yra ga
vus Amerikoje iš brolių Lietu
vių didelės paramos. Deja, už
sibrėžti pasistatyti jos namai 
dar nebaigti, nes jų įrengimui 
lėšų pritruko. Dar neatsigavęs 
Lietuvos ekonominis gyveni
mas neleidžia Lietuvoje šiam 
reikalui pakankamai aukų su
rinkti.

Todėl “Neo-Lithuanios” kor
poracija dar kartą širdingai dė
kodama broliams Amerikos 
Lietuviams už jai suteiktas 
gausias aukas, drysta kreiptis į 
Jus ir.šį kartą, prašydama na
rnų baigimui neatsisakyti sulyg 
išgalėmis paaukoti.

Lietuvių studentų 
kų “Neo-Lithuanios” 
cijos narnai gražiame 
kalno aržuolyne išaugo tautiš
kos visuomenės aukomis Lietu
voje ii’ Amerikoje. Netolimoje 
ateityje jiems lemta tapti tau
tiškų susipratimo ir kulturėji- 
mo židiniu, iš kurio šviesa per j 
jaunąją kartą plis po visą Lie
tuvą.

Todėl, broliai Amerikiečiai 
Lietuviai, dovanokite už mažą 
Jūsų sutrukdymą ir paremkite 
Korporacijos namų baigimo rei
kalą. Ateities Lietuvos istori
kas Jūsų kilnią paramą tikrai 
mokės Įvertinti.
Lietuvos Studentų Tautininkų 

“Neo-Lithuania” Korporacija 
Kaunas.

Telegramas K. Sarpalių i
Išgirdę kad musų ris

tikas Karolis Sarpalius 
susikimba su Strangler 
Lewis Clevelande už pa
saulinį čampionatą, lin
kini jam geriausių pasek
mių. Bet sykiu kviečiam 
jį pasirodyt Lietuviškoj 
salėj ką jis gali pasista
tyt prieš mus.

Kodis, Freimontas...

AUTOMOBILIAI
su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JŪSŲ 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68TH

The Zucker Nash Motors Co
John A. Zucker, Mgr.

Rand. 1725 Rand. 2638

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI 
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

tautinin- 
korpora- 
Vytauto

KOKS JAUNIMAS
Onušiškis. Vasario 7 dieną 

Gudakiemio kaimo “didvyriai” 
nusigėrę ne tik kad tarp savęs 
peiliais pjaustėsi galvas ir ne
davė piliečiams ramumo, dau
žydami duris 
nepamiršo ir 
naktį į kapus 
atilsį”, šio
yrą įprastą girtuokliauti, kor
tomis lošti ir kruvinos pešty
nės. “L.”

bei langus, bet 
mirusių. Nuėję 
giedojo “amžiną 

kaimo jaunimui

KLAIPĖDOS SEIMELIO 
RINKIMAI ATIDĖTA

Kaunas (Elta). — Vasario 
28 d. Klaipėdos Gubernatorius 
paskelbė Klaipėdos Seimelių, 
rinkimų atidėjimą iki Balandžio 
8 d. del sąrašų sustatymo ne- 
tikslingumo, nes vienur įtrauk
ta neturitieji teisės balsuoti, 
kitur neįtraukti turinieji teisę 
balsuoti. L. R. A.

SHARKEY LAIMĖJO
New York. — Kovo 3 d. Ma

dison Square’ Gardene įvyko di
delės kumštynės tarp Lietuvio, 
Jack Sharkey, ir Airio, Mike 
McTigue. Sharkey yra 25 me
tų amžiaus, Airis 38 metų.

žiūrėtojų buvo 14,181, pini
gų sumokėta §120,099.

New York World talpino ši
tokį aprašymą apie tai:

Senas Mike McTigue tik pu-i 
siau galėjo daeiti kur troško. 
Jis negalėjo pabaigt savo kelio
nės. Jack Sharkey sulaikė jį 
dvyliktame5 raunde iš nuskirtų 
penkiolikos raundų.

Mike gal butų galėjęs daeit 
iki galo jei ne keista nelaimė. 
Sharkey kirto dešinė jam į pa
smakrį ir išliuosavo jo sudėtus 
viršutinius dantis kurių metalo 
šmotas perkirto arteriją ir iš 
burnos, pradėjo bėgti kraujas. 
Mike norėjo tą užslėpti, bet re- 
fery pavadino daktarą Walker, 
kuris tėmijo Į Mike kėlias se
kundas ir paskui priėjęs apka
bino Airišį ir nusivedė į kampą.

Net tada tas "vyras protesta
vo kad jam viskas gerai. Bet 
jis butų negalėjęs muštis jokio
se’ aplinkybėse, nežiūrint kaip 
jo širdis diktavo. Mike pasiro
dė stebėtinu kolei, jis tęsėjo. 
Jis laimėjo keturis raundus 
prieš Šarkio šešis, ir du r Gun
dai išėjo lygiomis.

Mike sudarė visą kumštynių 
jautrumą ir smarkų mušimą.

Sharkey jautėsi—apsivylęs, 
nors jis laimėjo. Mike ’ beveik 
viršijo Šarkį mušimuose kuo
met ėjo mušimai. 'Mike pada
rė vieną didelę klaidą. Jis no
rėjo perviršyt sunkesnį ir jau
nesnį vyrą visu laiku, bet, kaip 
Abe Attell, vienas iš žinovų, 
sakė, “Net stebuklas negali pa
daryt žmogų atlikti kas negali
ma”.

Mike bandė ir neįstengė. Jis 
gal butų galėjęs laimėt dešim
ties roundų sprendimą'jo pu
sei. , >

Mike savo keturiuose raun
duose įdėjo daug kovos, kaip 
tikras kovojantis malūnas. Jis 
beveik uždarė Sharkiui akis 
ir perkirto lupą ir Sharkey 
turėjo tik gintis. Bet bėda bu
vo kad Mike išaikvojo perdaug 
energijos besidaužydamas su 
tuo dideliu Bostono kumšto- 
rium.

Jis nebuvo gana didelis ir 
negana sunkus sulyginimui sa
vo spėkų su Sharkey visu lai
ku, ir todėl tai Mike pabaigė 
savo parodą tarp sunkių kum
štininkų taip staigai.

Mike negali sųmušt Sharkio 
tipo sunkiųjų. Lai tai visi gir
di. Jis yra didis žmogus tarp 
pusiau sunkiųjų, bet šiame at
sitikime turėjo perdaug su kuo 
muštis. Gal Mike išeitų lygio
mis jeigu butų jaunystėje ir 
Sharkey neturėtų daugiau va
gos už jį. Vienok jaunystė ne
sulyginamai buvo paraduojama 
šiose kumštynėse, ir kada abu
du dirbo ištisai tai matėsi kad 
jaunesnysis turėjo gamtos pa
šaukimą prie gretesnumo.

Mikio geriausias periodas bu
vo trečiame, ketvirtame, penk
tame ir septintame raunduose. 
Jis pradėjo silpti aštuntame ir 
tada Sharkey dasivarė namon. 
Jau buvo lengva jam po aštun
to. Jis paėmė dešintą, dešim
tą, vienuoliktą ir dvyliktą roun
dus zovada, nors Mike dar vis 
galėjo laikytis.

Niekad nemačiau Mike taip 
nervuotą ir išbalusį kaip pirm 
muštyni. Sėdėdamas savo kam
pe jis išrodė susirūpinęs. Bet 
apšilo prie savo darbo kada jau 
varpas suskambėjo, ir net pra
dėjo Sharkf ’ erzint kada kelis 
sykius tas mušdamas nepatai
kė jam.

Mike padarą. .didelę klaidą 
norėdamas prieiti ilgesniu ke
liu. Jam butų,* buvę geriau tu
rėti trumpą kovą.

Sharkio didesnis svoris rim-

Karolis Sarpalius, Lietuvių sunkaus svorio ristikas čampionas, vėl atvyksta į 
Cleveland^ šioj subatoj ir dalyvaus Freimonto ir Rodžio perstatyme pasirodyda
mas nedėlioj Lietuvių salėj su savo gabumais ir risis-treiniruosis su Freimontu 
ii- Kodžiu prisiruošimui savo ristynėms su Strangler Lewis, kurios bus Kovo 16 
d. miesto auditorijoj. Nedėlioj bus nepaprastas Lietuvių drutuolių suėjimas Lie
tuvių salėj -— net trjs vienu sykiu kaip niekad daugiau nepasitaikys.

tai reiškė kada Mike pradėjo 
nuilsti, ir Sharkey buvo gana 
protingas tuo pasinaudoti. Jis 
dėjo savo svorį ant Mikio kož- 
ną sykį kada tik jie susikibo, 
ir suprantama Mike negalėjo 
panešt jauno smūgių prieš sa-l 
vo amžių.

SHARKEY SU MALONEY
Po šito Sharkio laimėjimo, 

kumštynių promoteris etato ji 
su Jim Malonėja -kitu-Ah-iu—iš.. 
Bostono, sunkios vogęs kumš
tininku, kuris pora savaičių at
gal sumušė Jack Delaney.

Maloney yra sunkesnis už 
Sharkį. Jų kumštynės bus Ge
gužės 19 d., ir tada jau bus iš
rinktas oponentas stoti su Ge
ne Tunney. Kuris iš šių dvie
jų laimės —' Sharkey ar Malo
ney — sunku spėti, ir tai bus 
kova vyrų dviejų tautų kurios 
sunkiai kovojo už savo gyvavi
mo teisės pasaulyje.

šitas jų susikibimas bus di
desnis ir svarbesnis negu kova ■ 
su pačiu čampionu, kadangi tai 
buš kova už progą stoti prieš 
čampioną. Katras pralaimės 
tam proga užsidarys prie čam- 
pionato ir sykiu prie pinigų ko
kie tame mūšyje bus, laimės ar 
pralaimės.

Lietuviai visose Sporto 
Šakose

(Bill Dvorak—Cleveland Press)
Tie Lietuviai pradeda patap

ti tikri bitinaii.' karaliai sporto 
aviliuose.

štai yra Jack 'Sharkey, Sun
kaus svorio kumštininkas sie
kėjas prie čampiono titulo. Jis 
aną naktį žiauriai sučiupinėjo 
Airi, Mike McTigue. Paskui 
yra Dr. Karolis Sarpalius, tas 
bridge-lošėjas ir polo žvaigždė 
ristikas.

Paskiausias, bet ne paskuti
nis, atsirado Joey Tampson iš 
West Tech mokyklos. Jis irgi 
Lietuvis. Jis yra cage žvaigž
dė ir perviršijo visas kitas 
žvaigždes šiaurinio Ohio bas
ketball turnamento rungtynėse 
pereitą penktadienį.

(šitokį aprašymą Lietuviams 
duoda vienas iš žymiausių Cle
veland© dienraščių, kuris prieš 
pereitas Sarpaliaus ristynes da
vė jam publikacijos beveik pu
sę puslapio.,) ,

For Cuts and Weuads
.Saugokitės užsikrėtimo I 

;,Tepkit visus Įbrėžimus, , 
susižcidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

Kodis Nori Ristis su 
Arkliais!

Jonas Kodis ir Augustas 
i Freimontas patėmiję “Dir- 
ivoje” kad Karolis Sarpalius 
'parito Italą Labriola tai 
net pradžiugo/ abudu pasi
sveikino, ir sako: Tai mes 
esam tris Lietuviai Ainęri- 
ToJėTūrie”galini s t o ii prieš' 
visų kitų tautų drutuolius.

Kodis ir Freimontas yra 
vogų kilnotojai, o Karolis 
Sarpalius ristikas.

Katrie žmonės dar nėra 
matę turėtų pamatyt kaip 
Sarpalius ritasi už Lietu
vių tautos garbę.

Jie visi trįs ir pasitaiko 
susieit krūvoje Lietuvių sa
lėj šioj .nedėlioj.

Jonas Kodis sako kai jis 
savo, perstatymams norė- 

i du didelius ark- 
tik galėtų 
salę įvest, 
atlaikyt 

prie rankų 
priešingas puses, 
ir Freimontas pa-

tų gauti 
liūs, jei 
Lietuvių 
bandytų 
parištus 
romus j

Kodis :
rodys tų ką žmonės dar sa
vo gyvenime nėra matę,

Neužmirškit 13-tos Kovo, 
kitos nedėlios, nuo 7 vai. 
vakare Lietuvių salėj.

Tikietai iškalno gauna
ma “Dirvoje”.

JUOS į 
tai jis 
arklius 
ir va-

Tikietus iškalno galit 
sipirkti “Dirvoje”.

SARPALIUS RiS^-SU 
STRANGLER LEWIS

KOVO 16 D.

Pirmas Lietuvis kuris kada 
prieš “Smaugiką” Stoja.
Ed Strangler Lewis, pra- 

I garsėjęs ristikas smaugi- 
Įkas, kimba į- musų drutuolį 
Karolį Sarpalių. Jiedu su
sitinka miesto auditorijoje 
Clevelande Kovo 16 d. * už 
pasaulinį^ čampionatą, nes 
Strangler Lewis yra dabar
tinis pasaulinis ristikų čam
pionas.

Tai yra pirmas atsitiki
mas kad Lietuvis stoja į ko
vų su Strangler Lewis už 
pasaulinį čampionatą.

Sarpalius dirba sunkiai ir 
smarkiai ruošdamsis į šias 
ristynes norėdamas apgin
ti Lietuvių ristikų garbę ir 
Lietuvių vardų.

Jiedu imsis paskutinėje 
poroje ir ristynės bus di
džiausios ir žymiausios ko* 
kias kada Lietuviai ir visą$ 
Clevelandas matė.

Žiūrėti sueis tūkstančiai 
Clevelandiečių įvairių tau
tų kurie Sarpalių pamilo ir 
Lietuviams yra garbė kad 
šį sezonų Clevelande jokios 
kitos net didelių tautų ris- 
tikai neturėjo progos Cle
velande su Strangler Lewis 
susikibti.

Tose ristynėse bus kitosnu-
dvi poros.

Lewis
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STANLEY STASIAK, Lenkas
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Artistas Stasys Pilka, vienoj 
iš daugelio savo rolių. Gerb. 
Pilka atvyko į Clevelandą ir su 
pagalba vetinių artistų ruošia 
statyt “Žemės Rojų”.

PAJIEŠKAU KAMBARIO
Pas Lietuvius, naujai vedusiai porai. 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Atsišau- 
"kįt tuojau “DIRVON”, 6820 Supę 
rior. avenue. (13)

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. .. Rinkliavų nėra.

Didvyriškumas keks tik gali Būti!!! 
Spektakliškas Puošnumas!! 

Neapsakomai Puikios Scenas Barbariško Grožio! 
Meilė, Intrigos, Adventures, Drąsa, Velniškumą: 

6,000 YPATŲ — 4,000 RAITELIŲ

su IVAN MOSKINE
(Europos Krutančiu Paveikslų Dievaitis)

i i 6820. Superior Ave. Atdarą vakarais.

kriaūčiui. Turėtų biskį’ sų- 
aržyt save. Kriaučius.

A. M. Praškevičius, tautinin
kų veikėjas, šiose dienose sun
kiai serga persišaldymu; 
ketina greito pasveikimo.

'4«

6520 Soperioi

No. 12

Ba
Av

Chicago. ■ 

kalu dirbtai 

ugniagesiam 

gerinti, išti 

mušta du ų 

ka sužeista t, 

jo būti nuveš

Pennsylva 

giles kasykli 

su unija vai 

landžiu 1 d. 

padaryta na 

Operatoriai ii 

nas algas ik 

jos.

DA
IR DARI

Roma. - Italy 

*yje su rytinės Al 

tojai žuvo 240 Jtal

Italija turi si 

M žemę,

Pieš Italų vai

' 8 D I ft V A

Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese

ję kaip vyrai, žįuriū į teisėją 
laukdamas kada, jis pradės, tik 
matau susiraukė ir visu smar- 

t . . • i • kurnu nusigryžo kiton pusėn ir
Amerikos. Lietuviu uai'1 pradėjo savo darbą. Ir aš pa

nos veteranas, kompožito-Įžiūriu ton pusėn kur teisėjas 
rius Mikas Petrauskas, ku- neilgai ga,čjo jis ir

I Lcll ZjlLllcL.

ris pirm dvidešimts metų Tai taip moterėlės ir mergos 
pradėjo Žadinti Amerikos i apsieina šių dienu mados _ru- 
į . , . . . • . . . buose, padare sarmata teisėjuiLietuvių dvasių prie dainos — .......
ir prie tautiškumo, vėl at- 
lanko Clevelandą;

Gerb. Petrausko koncer
tas,'įvyksta šioj subatoj, 12, 
ĮįPKovo, Lietuvių svetainėj,! 
.ifųj'o 8 vai. vakarei 
’ '•Šis koncertas bus maišy
tas, įvairių srovių artistų- 
užpildytas, nes dalyvauja 
gerbi1 Stasė Greičienė, žino
ma džiHminkė, kuri sudai
nuos solbuir duetus su gerb. 
Pątrąusku, ii- dalyvauja J. 
Krašnickas, kurio dainavi
mų viki vietiniai mėgsta.

’Ateikit visi pasimatyt su 
musų brangiu žmogum, M. j 
Petrausku, kurio dainelė
mis visi naudojomės per ei
lę praeitų metų. Kviečiami 
visi visuomenės, veikėjai, 
biznieriai, choristai ir abel- 
nai dailų mylinti publika, 
nes gerb. Petrauskas užsi
tarnavo visų paramos.

Tikieti po 50c., 75c. ir $1. 
Vaikams 25c.

Miko Petrausko Kon
certas Subatoj

LIETUVOS NEPRIGULMY- 
BĖS ŠVENTĖ

Kovo 6 d., Lietuvių svetainė
je, Liet. Kat. Sąryšis, Vilniaus 
Vadavimo Komitetas ir Federa
cijos 22 skyrius surengė apvai- 
kščiojimą Lietuvos neprigul- 
mybės šventės, kurią čia pri
imta rengti Šv. Kazimiero die
noje. Vakaras buvo su plačiu 
programų.

Dailės programe dalyvavo: S. 
Greičienė, kuri yra gana gera 
dainininkę, lies publika kelis 
kartus ją iššaukė. Po jos ėjo 
Šv. Jurgio parapijos choras, ve- 

i damas J. Čižausko, jis .irgi su- 
Itartinai dainavo. Čižauskas dai
navo solo ir duetą su M. Čižau- 
skiene; solo nedarė įspūdžio į 
publiką, bet duetas išėjo gana 
gerai. Jaunų mergaičių choras 
po vadovyste čižauskienės, la
bai gerai dainavo, Šis choras 
buvo sustatytas į tam tikrą po
zą, o viduryje Čižauskienė dek
lamavo eiles, pagerbimui Dr. J. 
Basanavičiaus.-

Vyčių 25-tos kuopos choras, 
vedamas V. Greičiaus, dainavo 
vidutiniai.

Akrono), ii’ Artistas Vaičkus.
Visi kalbėjo apie Lietuvos 

didvyrius ir apie Lietuvos rei
kalus, apie praėjusį perversmą 
ir nuvedė savo kalbas taip kaip 
patinka jų pusei. Visi užgyrė 
dabartinę valdžią. Priėmė net 
rezoliuciją- užgyrimui Smetonos 
r prašė atsistot kurie už rezo

liuciją, bet ne visi stojo.
Buvo renkama aukos, kiek 

iurinko tikrai nežinau, rodos 
virš $100.

Publikos buvo maždaug 'tiek 
kiek buvo “Dirvos” parengtose 
Vanagaičio ir Sarpaliaus “riš- 
.ynėsė”. ' Buvęs.

SUSIRINKIMAS
Sandaros 18-tos ir TMD. 20- 

tos kuopos nariai /kviečiami at- 
illankyti į susirinkimą “Dir
vos” .redakcijoj antradienio va
kare, Kovo 15 d., nuo 7:30 vai. 
Reikalinga užsimokėti mokes
tis ir aptarti nekuriuos bėgan
čius reikalus: Vald.

Albee vodevilio su Ballet Caprice, {bus numeris yra Venita Gould’s im- 
personavimai. Taipgi kiti svarbus 
aktai.

TELPA . ANT 7-TO 
PUSLAPIO.

ŽEMĖS ROJUS’ 
Clevelande!

viskas tas dėsis dėlto kad 
atvažiavo į Clevelandą dramos 
artistas Stasys Pilkai, kurs per
eitą sezoną su Dzimdziais lan
kėsi čia kaipo gerb. Nigeris ar
ba juodas dženitorius.

Visą Chicaga neapsakomai 
džiaugėsi “žemės Rojum”, nes 
tai nepaprastas dalykas turėti 
rojų ant žemės,

Bet kas tas do rojus, visi no
ri žinot ? Ar tai koks bedie
viškas, ar bolševikiškas, ar ki
toks? Ne, visai ne: tai yra vi
sai nekaltas rojus tinkantis pa
būti kelias valandas visiems — 
ir šiokiems ir tokiems ir visi 
juomi pasidžiaugs, nes ne patįs 
jame gyvens bet matys kitus 
gyvenant ir džiaugiantis,

Tai yra komedija iš Ameri
kiečių miestelėnų ir farmerių 
gyvenimo, ir juokingai nuo ga
lo iki galo.

Su pagalba vietinių artistų, 
kuriuos gerb. Pilka stropiai mo
kina, “Žemės Rojus” bus pa
statyta Lietuvių salėj Kovo 26 
dieną. Rengkites, atminkit tą 
dieną, turėsit smagumo ikva- 
liai.

Nedelioj vietos biznierius sįu- 
zėjas Kazys Jocius turėjo savo 
gimtadienio paminėjimą, kuria
me dalyvavo didelis buris jo 
Iraugų. Vakarienę visi turėjo 
Giliaus restaurantę, paskui na
muose viršujė tame pačiame 
judinke suėję visi svečiai link
sminosi iki vėlybai nakčiai, su- 
lešdami Jociui daugybę dova-

Liszkienė atrasta kalta.
vo 8 d. pasibaigė teismas Onos 
Liszkienės, iš Nottingham, kuri 
mėnuo laiko atgal su savo try
likos metų mergaite nužudė sa
vo vyrą. Ji atrasta kalta vyro 
užmušime ir gauna kalėjimo 
nuo 1 iki 20 metų.

BANDITAI UŽMUŠĖ
Akron, O. — Du plėšikai už

puolė namus ant 444 Clover st. 
ir nušovė Sam Bradley, 28 me
tų, šeimininką. Plėšikai matyt 
perširdo kad nerado namuose 
pinigų ir vienas iš- jų paleido 
šūvį ir peršovė jį per širdį.

Policija mano kad tie plėši
kai yra tie patįs kurie užpuolė 
namus ant 430 Washington 
biskelį pirmiaju. Jie paleido 
vį ir į ten buvusią moterį, 
nepataikė. Tuose namuose 
gavo $6.

Tą aktą duoda George Choos, kuris 
sutraukė daug artistų. Kitas svar-
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MOTERĖLĖS IR MERGELĖS 
PERDAUG PALAIDOS

Moteriškų drabužių siuvėjai 
vyrai peikia moteris ir mergas 
kad jos nemoka elgtis pagal 
mados. šiomis dienomis yra 
mada dėvęti trumpus ąndaro- 
kus kad mergelės ir moterėlės 
išrodytų gražios visiems ir pa- 

’žiūrėt. Bet jos pačios save pa
žemina nemokėdavos pagal tų 
drabužių elgtis.

Nqfiu pažymėt kokiose vieto
se tenka matyt moterų ir mer
ginų prastus apsiėjimus trum
pose suknelėse. Tankiai tenka 
lankytis parengimuose matosi 
kaip mergelės ir moterėlės pa
sišokę susėda svetainės pasie
niais pailsėti', užmiršta apie ši 
dienų madas ir užmiršta sav 
apžiūrėt.

Teko lankytis teismo rūmuo
se ir mačiau ten prastą pasiel
gimą m ilsų moterėlių ar merge
lių, Prasidėjus teismo ceremo
nijai, išeina teisėjas, atsisėda 
savo veto j, pasikreipia į vieną 
pusę, ■ tiesiog jam į akis sėdi 
dvi gražios leidės susikryžiavo-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

EKSTRA! EKSTRA!
del visu lygiai nuo 3 p. p. 

PUIKUS PAVEIKSLAI BUS RO
DOMA DOVANAI

Paveikslai yra daugiausia istoriški 
nuo tolimos praeities ir puikiai ar
tistiškai nupiešti. Jų gražumas nu
džiugina ir. suteikia daug suramini
mo Visiems’, todėl kviečiam visus se- 

- nūs ir jaunus Lietuvius ir Lietuvai
tes atsilankyti ir pamatyti šiuos 
puikius istoriškus svalvuotus paveik
siąs.

“DirJuczas Komaras rašo
Kalbėjo Adv. česnulis, Kun.jvai” iš Tusia, Oklahoma, kur 

Vilkutaitis, Kun. Cibulskis (iš jis .turės kelias ristynes.

r

“Sutraukymas Retežių”, 
ševikų propagandos filmą, 
ri buvo atgabenta į Clevelandą 
rodyt, tapo sulaikyta kaipo per
daug bolševikiška, šiaip turi
niu tas veikalas yra mažos rei
kšmės.

Clevelandięčiai komunistai iš
kilmingai atidavė pagarbą mi
rusiam Chicagoj komunistų va
dui. Gedėjimui susirinko Slavų 
salėj ant St. Clair avė., dalyva
vo daug ir Liptuvių.

Ruthenberg jouvo Clevelande 
keli metai atgal, ir, kelis sykius 
statė kandidatūrą į miesto ma
jorus ant socialistų tikieto, be 
niekas jo neišrinko. Paskui 
pavirto bolševiku ir 1918 me
tais Gegužės 1 d. išvedė Cleve- 
landiečius j demonstraciją 
kurstydamas prie muštynių 
oolicija. Daug ir Lietuvių 
aini raudonas vėliavas gavo 
licijos buožėmis mušti už
sukurstyti kitų tautų raudonu- 
kai'ėmė kelti muštynes.

Ruthenbergo .kūnas sudegin
tas, o pelenai bus pasiųsta, sa
ko, j Maskvą ir palaidoti Krem- 
line. Mat, komunistai nori pa
daryt daugiau įspūdžio į savo 
pasekėjus pakeldami tą žydelį 
į šventuosius.

ELEKTROS ŠVIESOS SUVE
DIMAS SVARBU

Šviesa galėtų sakyt kad ji yra 
svarbiausia namų reikaluose iš elek
tros srities. Bet šitoj srityj elek
tra ir klaidingai apvertinama ir už
tyli nepanaudojama pilnumoje.

Elektros šviesa yra toli geriausia 
apsišvietimo forma kokių žmogus 
kada išrado. Tą visi supranta. Bet 
tame supratime ir yra pavojus. Per 
daug žmonių mano kad “jeigu tai 
elektros šviesa tai gerai”. Kitais 
žodžiais, daugelis mano kad gerai 
apšviestas namas yra tik pakabini
mas prie elektros vielos kožname 
kambaryje po lempelę.

Bet jau patirta kad nežiūrint ne
žiūrint jau nelaimingų atsitikimų ir 
nesveikatos kokia paėjo nuo elektros 
dar prisideda ir gedimas akių jeigu 
namas negerai įrengtas /elektros ži
buriais.

Todėl pirmiausias dalykas įvedant 
elektros šviesą. į namus turi ateiti į 
mintį tai pritaikymas žiburių prie

Šviesos sistema turi būti su
vesta taip kad pagelbėtų matymui 
o ne kenktų akims.

Šviesas reikia sutaikyti kad nebū
tų perskaidiros ir nebūtų pertam- 
sios, turi atitikti reikalavimams ir 
akių patogumui.

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

NEPAPRASTA FILMĄ CLE
VELANDE

Keith’s Palace teatras apvaikščios 
100 metų sukaktuves vodevilio su 
pirmu parodymu Clevelande Europos 
•filmų puikiausio veikalo, “Michael 
Strogoff”, pradedant nedelioj.

Ta filmą 'yra atvaizdinimas Jules 
Verne’s garsios tuo vardu pasakos. 
Tai yra apsakymas prietikių slapto 
Rusijos Caro kurjero pavojingoj ke
lionėj tarp Mongolų gaujų kurios 
siaučia po Sibirą; paveikslas pada
rytas grynai Rusijoje ir vaidinamas 
žymiausių Europos aktorių.

Ivan Moskine, Natalija de Koyan- 
ko, Jeanne Brindeau, ir Chakatouny 
yra tarp vaidintojų kurie parodys 
Clevęląndięčiąms tikslus Europos ar
tistus. Kritikai skelbia kad šitie 
Europos aktoriai parodys Amerikai 
tą ką negali padaryti Amerikos ak
toriai tokiose rolėse.

Pasaka eina apie prietikius Mi- 
chaelo Strogoff, kapitono prie Caro 
Aleksandro II slaptų kurjerų korpu
so. Caras išgirsta gandus kad Si
bir ąužpuolė Mongolai ir Tatarai, ir 
pasiunčia Strogoff persergėjimą Ir- 
kustko garnizonui, kuri komanduoja 
caro brolis, Didkunigaiktšis.

Strogoff patenka į Tatarų nagus, 
po ilgų gaudymų. Jis ištrūksta, bet 
vėl pakliūva, ir lieka nusmerktas iš- 
lupimui akių. Paskiau jis nuvyksta 
i garnizono miestą, ir, kaip tik prie
šai pradeda ruoštis užpuolimui, jis 
apsireiškia.

Paveikslas esąs vien laukimų, ne
kantravimų ir susijaudinimų, nepa
prastai žingeidus. Jisai apšauktu 
garsiausiu žymiausiu Europoj pada
rytu.

Prie filmos bus penki aktai Keith- |

Mikas Petrauskas ir Stase Greičienė dalyvauja sykiu koncerte 
subatoj, Kovo 12 d. Lietuvių svetainėje, pradžia 8 v. vakare.

Ona Gudienė ......... Lt. 50
Adomas Valatkevičius . ... 100
Salome šilaikienė ........ ... 100
Pranas Tarulis ............ .. 200
Jieva Mockienė ....... ... 150
Antanas Jonaitis ........ .. 300
Stasys Vaitekūnas .... ... 150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ay. Cleveland, O.

Tai rinkinis Europos kino žvaigždžių puikiausia
me kūrinyje didžiausio pasaulinio romansisto. 
Paveikslas darytas Rusijoj, su tūkstančiais įvel
tų milžiniškuose mūšiuose. Tai yra pasaka apie 
Caro kurjerą, kuris rizikavo viską sulaikymui ■ 
užeinančių Tatarų.
Didžiausias pasilinksminimas, puikiausias bar
bariškas puikumas scenų. Visa senos Rusijos 
garbe atidengta prieš jus. Dramatiškas vaidiniu 
mas kuris gnaibę žiūrėtojų širdis,, Nuostabumai 
neapsakomi, motiniškos meiles, mylimųjų meilės 
vaizdai. Kovos ir vargai ir galinu laimėjimas 
vyriškumo ir drąsos.

IR PROGRAMAS NESULYGINA
MO KEITH ALBEE VODEVILIO

POPIEČIAIS . 35c
Išskyrus Nedėldienių, 

Subatu ir šventad.

vakarais .. 50c 
Išskyrus Subatas 

nedėldienius 75c 
ir šventadienius

Ris ty nęs
MIESTO AUDITORIJOJ, 8 Vai. vakare

Seredoj, Kovo-March 16 d
Karolis Sarpalius

Lietuvis sunkios vogos čalendžiuotojfes

Strangler Ed. Lewis
pasauliniu sunkios vogos 

čampionu.

STANLEY STASIAK

Lenkas milžinas, ;šu

SCOTTY McDOUGAL.

trečia pora gerų ristikų 
pradžioje.

SCOTTY McDOUGAL, Airis
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